week 17/19 – 20 april 2020 – tekst niveau B

Anders herdenken en vieren: 4 en 5 mei
Dit jaar, precies 75 jaar na de bevrijding, herdenken we de oorlog thuis, maar hopelijk toch een
beetje samen. Die boodschap brengt het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar buiten in aanloop naar
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Het Comité roept iedereen op om dit jaar thuis mee te doen.
Met het uithangen van de vlag, het zingen van het Wilhelmus en met het ‘online’ vieren van de
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bevrijding. Zo zien 4 en 5 mei er dit jaar noodgedwongen heel anders uit dan het plan was. Juist in
het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. 
De vlag uit
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt Nederland om op 4 mei de vlag de
gehele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.
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Normaal gesproken mag dat alleen op de avond van 4 mei vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang. Op 5 mei wil het comité graag dat iedereen de vlag uitsteekt
om de vrijheid uit te dragen. En als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden
hebben bevrijd. 
Foto: Bart van der Weijden

Nationale Dodenherdenking
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Net als in andere jaren is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Om 20.00 uur zijn we daarom twee
minuten stil. We herdenken dan alle doden die in oorlogen en vredesmissies zijn gevallen. De vlaggen
hangen dit jaar dus de hele dag halfstok. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen namens
het hele volk een krans bij het monument op de Dam in Amsterdam, maar dit jaar zonder publiek. Op de
Dam worden ook altijd gedichten voorgedragen door de winnaars van de scholierenwedstrijd Dichter bij 4
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mei. Dat gebeurt nu echter alleen door de 16-jarige Eva Pronk uit Den Haag. 
Belangrijk
Vorig jaar hield het Nationaal Comité 4 en 5 mei een onderzoek onder 990 mensen vanaf 13 jaar. Daaruit
bleek dat 95% van alle jongeren en volwassenen de twee minuten stilte tijdens de Dodenherdenking op 4
mei belangrijk vinden. Ze waarderen de tradities van de Dodenherdenking, zoals de kranslegging en het
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moment van stilte. 
Bevrijdingsdag
Op 5 mei vieren we dat Nederland in 1945 bevrijd werd. Daarnaast
staan we niet alleen stil bij de vrijheid in Nederland vandaag, maar
ook bij de mensen in heel veel andere landen die geen vrijheid
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hebben. 5 mei 1945 was de dag dat de Duitse troepen die Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten, zich overgaven. In Hotel
De Wereld in Wageningen bespraken de Duitse en Canadese
legerbazen de voorwaarden. Prins Bernhard (de grootvader van de
koning) was daar namens Nederland bij. De Canadese legerbaas
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ondertekende de papieren, omdat de Canadezen Nederland samen

Het ondertekenen van de

met Amerikaanse en Engelse bondgenoten hadden bevrijd.  

papieren in Hotel de Wereld

Anders dan anders
Ook Bevrijdingsdag is dit jaar anders dan andere jaren. Normaal worden er bevrijdingsfestivals gehouden,
maar die gaan niet door. Het vieren zal vooral online plaatsvinden. Het ontsteken van het bevrijdingsvuur
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in Wageningen gaat wel door, maar ook zonder publiek. Mensen kunnen het vuur thuis digitaal ontsteken
via www.vrijheidsvuur.nl. 
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