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Hoe belangrijk vinden mensen 4 en 5 mei? 

 

In Nederland wordt elk jaar onderzoek gedaan naar wat 

mensen vinden van de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei 

en de jaarlijkse viering van de bevrijding op 5 mei. Hoewel de 

Tweede Wereldoorlog nu al 75 jaar voorbij is, vindt nog steeds 

de meerderheid van onze bevolking dat we niet moeten 

vergeten.  

Ook in 2019 is dit onderzoek gedaan. Aan 990 mensen van 13 jaar en ouder is gevraagd 

hoe belangrijk ze 4 en 5 mei vinden. De resultaten van dat onderzoek zie je in de 2 

tabellen hieronder. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel mensen 4 mei heel belangrijk vinden en 

hoeveel mensen 5 mei heel belangrijk vinden.  

 

Hoe belangrijk vindt u 4 

mei? 

aantal 

mensen 

 Hoe belangrijk vindt u 5 

mei? 

aantal 

mensen 

heel belangrijk 386  heel belangrijk 277 

belangrijk 426  belangrijk 455 

niet belangrijk of onbelangrijk 119  niet belangrijk of onbelangrijk 168 

niet zo belangrijk 40  niet zo belangrijk 49 

helemaal niet belangrijk 10  helemaal niet belangrijk 20 

weet niet 9  weet niet 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeveer hoeveel procent van de mensen vindt 5 mei belangrijk en heel belangrijk?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Vinden meer mensen 4 mei belangrijk en heel belangrijk of 5 mei? Hoeveel % 

scheelt het? Rond af op 1 decimaal.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Zet beide tabellen om in een staafgrafiek. 
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Bevrijding en Bevrijdingsdag  

 

Op 5 mei 2020 vieren we dat het 75 jaar geleden is 

dat er een einde kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog. Na 5 jaar oorlog was Nederland 

eindelijk bevrijd van de Duitse bezetting.  

Jaarlijks op 5 mei wordt op diverse locaties - 

normaal gesproken - een evenement gehouden: het 

zogenoemde bevrijdingsfestival. Bevrijdingsfestivals 

zijn er sinds 1980. Op de bevrijdingsfestivals draait 

het niet alleen om muziek. Er zijn ook ambassadeurs van de vrijheid, jaarlijks wisselende 

artiesten, die met een helikopter langs de festivals gevoerd worden om aandacht te 

vragen voor onvrijheid, mensenrechten en oorlog elders in de wereld. Helaas zijn er dit 

jaar geen bevrijdingsfestivals, maar volgend jaar hopelijk weer wel.  

In de linkertabel staat wanneer de bevrijding van enkele Nederlandse steden heeft plaats 

gevonden. In de rechtertabel provincies waar het bevrijdingsfestival plaatsvindt en in 

welk jaar het eerste bevrijdingsfestival in die provincie heeft plaatsgevonden.  

 

Bevrijding  Bevrijdingsfestival 

plaats datum   provincie sinds 

Maastricht 14-9-1944  Groningen 1991 

Eindhoven 18-9-1944  Utrecht 1993 

Breda 29-10-1944  Noord-Brabant 1990 

Middelburg 6-11-1944  Noord-Holland 1980 

Groningen 16-4-1945  Zuid-Holland 1993 

Rotterdam 5-5-1945  Limburg 1991 

 

In de provincie Groningen vond het eerste bevrijdingsfestival in 1991 plaats. Hoeveel 

jaar was dat na de bevrijding van Groningen?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Hoeveel jaar en hoeveel maanden na de bevrijding van Eindhoven vond in de 

provincie waar Eindhoven onder valt het eerste bevrijdingsfestival plaats?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

In Zuid-Holland was er in 1993 een eerste bevrijdingsfestival. Hoeveel jaar is dat na 

de bevrijding van de plaats die binnen deze provincie valt?  

 

_______________________________________________________________________ 

een bevrijdingsfestival 
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De vlag uithangen 

 

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 

En op 5 mei vieren we de bevrijding van 

Nederland. Door heel het land is op deze dagen 

de Nederlandse vlag te zien. 

De vlag bestaat uit 3 stroken in verschillende 

kleuren. Elke kleur is 
1

3
 van de vlag.  

Maar, wist jij dat er regels zijn voor het 

uithangen van de vlag? Die regels zijn er vooral 

voor de overheid en gemeentes. Mensen die 

thuis een vlag willen ophangen, hoeven de 

regels niet te volgen. 

 

De regels zijn:  

• Op 4 mei mag de vlag pas om 18.00 uur gehesen worden. De vlag blijft hangen tot 

zonsondergang (om 21.10 uur).  

• Om een vlag halfstok te hangen wordt de vlag eerst helemaal naar boven gehesen. 

Daarna wordt de vlag rustig neergehaald tot de helft van de vlaggenmast.  

• Op 5 mei hangt de vlag de hele dag in de top. Bij zonsopgang (om 06.03 uur) wordt 

de vlag gehesen en bij zonsondergang (om 21.12 uur) wordt hij weer omlaaggehaald.  

• De verhouding van de hoogte tot de breedte van de vlag is 2:3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel langer hangt de vlag in de top dan halfstok?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Alex koopt een vlag die 150 cm hoog is. Wat is de breedte van die vlag in cm?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Een vlag is 120 cm hoog en 180 cm breed. Wat is de oppervlakte van de rode 

strook?  

 

_______________________________________________________________________ 

een vlag die halfstok hangt 
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