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week 17 – 20 april 2015 – tekst niveau A 
strategie: vragen stellen 
 

Belangrijke dagen in mei 
Het is bijna meivakantie. In de meivakantie vallen 4 en 5 mei. Dit zijn belangrijke dagen 
in Nederland, omdat we dan de afloop van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Dit 
jaar is dat zeventig jaar geleden.  
 
5 mei 
Over ongeveer twee weken is het 5 mei. 5 mei is voor Nederland 5 
een heel belangrijke dag. Want op 5 mei 1945 werd de Tweede 
Wereldoorlog beëindigd. In de Tweede Wereldoorlog was 
Duitsland de baas in Nederland. Nederland werd toen bevrijd van 
de Duitsers. Op 5 mei is het daarom Bevrijdingsdag. Veel mensen 
hebben een vrije dag en er wordt feestgevierd. 10 
 
4 mei 
De dag daarvoor is ook een belangrijke dag. Op 4 mei is het Dodenherdenking. Op die dag 
herdenken we de mensen die zijn omgekomen in de 
Tweede Wereldoorlog. Ook denken we aan de mensen die 
daarna in oorlogen zijn gestorven. ’s Avonds is er een 15 
bijeenkomst in Amsterdam. Daar brengt de koning een 
bloemenkrans om de slachtoffers te herdenken. Ook 
andere mensen leggen een bloemenkrans. Iedereen kan 
dat zien op tv. Na de kranslegging volgen twee minuten 
stilte. Daar doet bijna iedereen in Nederland aan mee. 20 
 
Zeventig jaar 
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de oorlog afliep. Nederland is dus al zeventig jaar 
weer een vrij land. De meeste Nederlanders vinden herdenken van de oorlog nog altijd 
belangrijk. We moeten dat blijven doen uit respect voor de slachtoffers, vinden ze. Drie kwart 
vindt het belangrijk dat 5 mei een feestdag blijft. Die dag moeten we stilstaan bij de vrijheid. 25 
Want vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Overal in de wereld zijn oorlogen en 
zitten mensen gevangen. Ook daar denken we op 4 en 5 mei over na. 
 
Overal feest 
Op 5 mei is het feest. Overal in het land zijn festivals. Om 1 uur ’s middags ontsteekt  
premier Rutte het Bevrijdingsvuur. Dat doet hij op het Bevrijdingsfestival Zeeland. Het is het  30 
startsein voor de veertien bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten. De festivals zijn voor 
iedereen gratis. Artiesten die optreden zijn bijvoorbeeld Dotan en Mainstreet. De festivals zijn 
heel populair. Want er komen bijna één miljoen bezoekers op af. Misschien zijn er op 5 mei 
ook wel festivals bij jou in de buurt! 
 
Bron: www.4en5mei.nl, wikipedia 
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herdenken = terugdenken aan gestorven mensen 
 

De koning legt een krans 
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