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week 17 – 20 april 2015 – tekst niveau B 
vragen stellen 
 

Bijna meivakantie: tijd van herdenken en 
vieren 
 
Elk jaar vieren we op 5 mei de bevrijding van Nederland. 
Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Op  
4 mei herdenken we alle doden die toen zijn gevallen. Ieder jaar wordt onderzoek gedaan onder 
de Nederlandse bevolking hoe men tegen 4 en 5 mei aankijkt. Ook na zeventig jaar vinden 
Nederlanders herdenken en vieren nog altijd belangrijk, ook al zijn er steeds minder mensen 5 
die de oorlog zelf hebben meegemaakt. We willen blijven herdenken, opdat we niet vergeten 
wat er gebeurd is.  
 
4 en 5 mei 
We vieren op 5 mei dat het Nederlands Koninkrijk in 1945 van de Duitse en 
Japanse bezetter werd bevrijd. Ook staan we stil bij de vrijheid in Nederland 10 
vandaag, maar ook bij de mensen in heel veel andere landen die geen vrijheid 
hebben, zoals Syrië. En bij alle doden die in oorlogen en vredesmissies zijn 
gevallen. Op 4 mei zijn we daarom om 20.00 uur twee minuten stil. 
 
Nationale Dodenherdenking  
Om de Tweede Wereldoorlog niet te vergeten, is er elk jaar op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. 15 
De vlaggen hangen die dag halfstok. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen namens 
het hele volk een krans bij het monument op de Dam in Amsterdam. Op de Dam worden ook 
gedichten voorgedragen door de winnaars van de scholierenwedstrijd Dichter bij 4 mei. 
  
Capitulatie 
Op 5 mei vieren we dat Nederland in 1945 bevrijd werd. Op 5 mei 20 
1945 hebben de Duitse troepen die Nederland bezetten, zich 
overgegeven. In Hotel De Wereld in Wageningen bespraken de 
Duitse en Canadese legerbazen de voorwaarden voor de capitulatie. 
Prins Bernhard (de grootvader van de koning) was daar namens 
Nederland bij. De Canadese legerbaas ondertekende de 25 
capitulatiepapieren, omdat de Canadezen Nederland samen met 
Amerikaanse en Engelse bondgenoten hadden bevrijd. 
 
Onderzoek 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei laat jaarlijks het Nationaal Vrijheidsonderzoek uitvoeren. Daaruit 
blijkt dat 95 procent van de Nederlanders op 4 mei twee minuten stilte in acht neemt. 7 van de 10 30 
Nederlanders vinden de manier waarop er herdacht wordt goed. Vooral de stilte, de aanwezigheid van 
het koninklijk paar en het zingen van het volkslied worden aansprekend genoemd. Nederlanders zien 
de herdenking als een moment om respect te tonen aan oorlogsslachtoffers in het algemeen.  
 
Festivals 
Op 5 mei hangen overal de vlaggen uit. Veel mensen zijn vrij. Er wordt in iedere provincie een 35 
bevrijdingsfestival gehouden dat vrij toegankelijk is. Je kunt er leuke dingen doen en genieten van 
muziek. Als Ambassadeurs van de Vrijheid 2015  treden Caro Emerald, Dotan, Jett 
Rebel en MainStreet op. Misschien is er op 5 mei ook wel een festival bij jou in de buurt! 
Naar: www.4en5mei.nl; www.bevrijdingsfestival.nl 

http://www.bevrijdingsfestivals.nl/ambassadeurs/caro
http://www.bevrijdingsfestivals.nl/ambassadeurs/dotan
http://www.bevrijdingsfestivals.nl/ambassadeurs/jett_rebel
http://www.bevrijdingsfestivals.nl/ambassadeurs/jett_rebel
http://www.bevrijdingsfestivals.nl/ambassadeurs/mainstreet
http://www.4en5mei.nl/
http://www.bevrijdingsfestival.nl/
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