
70 jaar vrijheid. Vieren en herdenken, 1945-2015
Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er veel initiatieven om de oorlogsslachtoffers te herdenken en de bevrijding 
van de bezetter te vieren.

Nederland is uniek in de wereld, omdat we niet één, maar twee dagen van herdenken en vieren hebben. 4 en 5 
mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben ieder hun eigen karakter, betekenis en plaats in de 
Nederlandse samenleving. Direct na de Tweede Wereldoorlog nemen burgers op veel plaatsen in het land het 
initiatief tot herdenkingen. Deze herdenkingen vinden plaats op 4 mei, de dag vóór de capitulatie van Duitsland. 
Op 5 mei viert Nederland de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden van de Duitse en Japanse bezetter. 
Ook al zijn delen van het Koninkrijk eerder of juist later bevrijd dan 5 mei 1945.

Naast de oude Dorpskerk staat een monument ter nagedachtenis aan Hoogvlieters die omgekomen zijn als 
gevolg van de Tweede Wereldoorlog, daarop vallen de volgende namen te lezen:

 P. v.d. Engel   1940   B. Koesveld   1945
 J. Kruithof   1940   R. Otte    1943
 C. v. Dijk    1941   A.J. Verhey   1944
 J.F.A.G. Hoek   1943   A. Smits    1945

Verder heeft Hoogvliet in de wijk Middengebied de mannen en vrouwen uit het verzet geëerd met straatnamen.

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats, ook in Hoogvliet. Tijdens deze doden-
herdenking wordt om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers. Zeer veel organisaties, branches en bedrijven respecteren deze twee minuten stilte. Zij maken 
herdenken voor het publiek mogelijk omdat zij dat belangrijk vinden.

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn 
van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het 
Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat 
vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven 
gegeven.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in 
de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van 
mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 
5 mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld.

         Opdat wij niet vergeten

Vrijheid is er gekomen
tegen een hoge prijs

Gedenk degenen die hier waren
en hun toekomst hebben weggegeven

Voor jouw recht, om vandaag
alles te doen wat je wilt
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Waar het verleden toekomst heeft


