Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
4 mei herdenken, 5 mei vieren
Tussen 1940 en 1945 was Nederland bezet door de Duitsers.
Er was oorlog: De Tweede Wereldoorlog.
Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van deze
oorlog. Omdat er in veel delen van de wereld nog steeds
oorlogen zijn, herdenken we ook de slachtoffers van deze oorlogen.
Op 5 mei 1945 werd heel Nederland bevrijd. Daarom vieren we op 5 mei onze vrijheid.

Tweede Wereldoorlog
Adolf Hitler, de leider van Duitsland dat moment, veroverde met zijn legers heel veel landen
in Europa. Het ging er bloederig aan toe. Naast dat hij heel veel landen aanviel, besloot hij
ook dat sommige bevolkingsgroepen beter waren dan andere. Daarom liet hij joden uit heel
Europa naar concentratiekampen voeren. 6 miljoen van hen zijn daar gedood. Naast heel
veel joden, zijn er ook zigeuners, homo's en gehandicapten omgebracht.
Uiteindelijk is Nederland bevrijd, maar dit ging wel ten koste van de levens van erg veel
soldaten en burgers.

Dodenherdenking
Om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, houden we op 4 mei twee minuten
stilte. Tijdens die twee minuten denken we aan alle soldaten, joden, zigeuners en alle
andere mensen die de dood vonden door de oorlog. Ook denken we aan alle mensen op de
wereld, die op dit moment nog niet in vrijheid leven door oorlogen in hun land.

Kinderen die in een oorlogssituatie leven, kunnen niet naar school en niet buiten spelen. Ze
krijgen te maken met geweld, verdriet en narigheid. Tijdens de dodenherdenking staan we
ook stil bij dat feit. Op verschillende plekken in ons land leggen we kransen neer, steken we
kaarsen aan en blazen we een afscheidsgroet voor de gesneuvelden op de trompet.

Bevrijdingsdag
Toen de mensen in 1945 voor het eerst de bevrijding vierden, waren ze buiten zichzelf van
blijdschap. Dat kun je wel zien op onderstaande foto. De oorlog was voorbij!
Sindsdien vieren we op 5 mei feest, bevrijdingsdag. In het hele land zijn concerten en
festiviteiten. Op sommige plekken wordt ook vuurwerk afgestoken. Daarmee staan we stil
bij het feit dat wij in vrijheid leven en dus ook die vrijheid kúnnen vieren!
Jij kunt buitenspelen, naar school, op vakantie en je leeft in een veilige omgeving. Dat is
niet vanzelfsprekend, daar mag je echt blij om zijn!

4 en 5 mei, geef het betekenis

Vandaag de dag hebben we nog steeds redenen genoeg om blij te zijn, dat we in
een vrij land wonen.
Daarom:


Wees respectvol op 4 mei en doe mee met de twee minuten stilte, zodat
iedereen die ook voor jóúw vrijheid gevochten heeft door jou wordt herdacht.



En vier die vrijheid op 5 mei door helemaal uit je dak te gaan en te feesten!

