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HET PIETERTJE
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4 EN 5 MEI

Elk jaar staat Nederland op 4 en 5 mei stil bij de vrijheid. Op 4 
mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren 
we de bevrijding. Dit zijn belangrijke dagen die ons eraan 
herinneren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook dit jaar, in 
deze rare tijd, staan wij hierbij stil. 75 jaar vrijheid, iets om te 
vieren en te koesteren.

In deze nieuwsbrief kunt u meer informatie vinden over de 
TV-uitzendingen en het programma op 4 en 5 mei. Ook vindt 
u hierin een aantal  mooie gedichten, rustgevende puzzels en 
mandala's die u kunnen helpen te ontspannen.
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NATIONALE HERDENKING 4 MEI

De Nationale Herdenking op de Dam zal ook dit jaar 
plaatsvinden, al zal het wel zonder publiek zijn. Bij het 
Nationaal Monument zal er door koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima een krans worden gelegd, in aanwezigheid 
van minister-president Rutte, burgemeester Halsema van 
Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité. 
Hierna zal Eva Pronk (16) haar gedicht Vrijheid voordragen. 
De Koning zal tijdens de herdenking ook een toespraak 
houden.

De 4 mei-voordracht zal, voorafgaand aan de herdenking op 
de Dam, door Arnon Grunberg in De Nieuwe Kerk worden 
uitgesproken. Simone Kleinsma, begeleid door een aantal 
leden van het Metropole Orkest, zal vervolgens een lied 
zingen.

Op pagina vijf van deze nieuwsbrief kunt u meer informatie 
vinden over het programma van 4 mei.
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ZING MEE MET HET WILHELMUS

Zoals ieder jaar wordt er om 20.00 uur twee minuten stilte 
gehouden en om 20.02 het Wilhelmus gespeeld. Uw stem 
mag u om 20.02 laten horen, het Nationaal Comité nodigt 
iedereen uit om vanuit huis mee te zingen.

Wilhelmus, eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.
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PROGRAMMA & TV-UITZENDING 4 MEI

 Uitzending NOS begint

 Herdenkingsbijeenkomst De Nieuwe Kerk
Ik ben je stem Korte getuigenissen op muziek 
Nieuwe Held Ali B, ensemble van het Metropole 

Orkest.
Conterenezzd R. van Otterloo (arrangement: Miho 

Hazama) ? ensemble van het 
Metropole Orkest

Nee 4 mei-voordracht door Arnon Grunberg
Pap, kun je me horen? M. Legrand, arr: Bob Zimmerman ? 

Simone Kleinsma en het ensemble van 
het Metropole Orkest

Jizkor Hoofdkrijgsmachtrabbijn D.M. Sebbag
Indische Onze Vader Wishful Singing

Einde herdenkingsbijeenkomst De Nieuwe Kerk

Herdenkingsceremonie Dam
Kranslegging door de koning en koningin 
Taptoe
Twee minuten stilte
Eerste couplet Wilhelmus zingen
Gedicht van Eva Pronk, winnaar Dichter bij 4 mei 2020
Kransleggingen namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen
Toespraak van Koning Willem-Alexander
Kransleggingen namens de autoriteiten
Defilé

Einde herdenkingsceremonie Dam

19.00 
uur

19.14 
uur

19.46 
uur

19.50 
uur

20.20 
uur
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PUZZEL 1: WOORDZOEKER
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DICHTER BIJ 4 MEI

Onder jongeren van 14 tot 19 jaar wordt elk jaar een 
dichtwedstrijd gehouden. De winnaars daarvan mogen 
meestal tijdens de Nationale Herdenking op de Dam hun 
gedicht voordragen. Dit jaar zal 4 mei door de coronacrisis 
anders dan normaal verlopen. De jongeren zijn ondanks de 
maatregelen wel doorgegaan met schrijven waardoor er in 
ieder geval, zoals we ieder jaar gewend zijn, prachtige 
gedichten zijn verschenen. 

Herdachte wegen
Door Vienne Haagoort, 16 jaar

Over de schaduwkant van de straat
lopen zij hun wegen
bekende richtingen
naar een onbekend doel

Morgen is hen niet gegeven
aangenomen, zijn de blaren op hun voeten
die drukken tegen de achterkant
van hun schoen

Veranderd door het verstrijken van tijd
losgelaten door zicht op het eind
lopen zij nu hun wegen
over de zon kant van de straat

Hun blikken werpend op de schaduwkant
waar weggevaagde herinnering
door nieuwe schoenen
worden herdacht
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Vrijheid
Door Eva Pronk,  15 jaar

de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.

de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.
hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.

als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?
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Durf te durven
Door Lieve Metzlar,  16 jaar

Durf te praten
Voor hen die de stem niet hadden
Stille helden waren
Durf te geloven
In vrijheid
En samen
Durf te hopen
Voor hen die de hoop nooit opgaven
Voor de toekomst
Durf jij twee minuten stil te zijn?
Dan durf ik te luisteren
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Het donker
Tamara Tromp, 16 jaar

Pas als het donker is
weet je dat het licht was.
Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.
Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de lucht,
zonder angst voor razzia's
zonder...
Zonder wat?
Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.
Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.
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PUZZEL 2: DOOLHOF
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5 MEI

De NOS maakt samen met het Nationaal Comité een 
uitzending vanuit de hal van Theater Carré in Amsterdam. 
Hier wordt een optreden gegeven door Simone Kleinsma, 
Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste 
Noa Wildschut. Zij worden begeleid door het Metropole 
Orkest. Verder worden de hoogtepunten van de 5 
mei-concerten uit het verleden tijdens deze uitzending 
besproken door presentatrice Simone Weimans.
De bevrijdingsspecial van de NOS wordt op 5 mei om 20.35 
uur uitgezonden op NPO 1.

We'll Meet Again
Het 5 mei-concert eindigt sinds 1998 ieder jaar met het lied 
We?ll Meet Again, dat bekend is geworden door Vera Lynn. 
Het nummer wordt altijd gespeeld wanneer de koning per 
boot vertrekt en wordt uitgezwaaid door het publiek. Ook dit 
jaar zal 5 mei met dit nummer worden afgesloten, zingt u ook 
mee?

Vera Lynn
Vera Lynn (20 maart 1917) maakte met haar versie van We?ll 
Meet Again het lied bekend. Zij begon toen ze zeven was al 
met optreden en was voor het eerst op de radio te horen in 
1935. Lynn kreeg in 1940 haar eigen radioprogramma waarin 
zij onder andere boodschappen doorgaf aan soldaten in het 
buitenland maar ook verzoeknummers zong. We?ll Meet 
Again nam ze in 1942 op. Velen die tijdens de oorlog 
gescheiden waren van hun geliefden konden zich in dit 
nummer vinden.
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WE'LL MEET AGAIN

We'll Meet Again
We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again 
some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Till the blue skies drive the 
dark clouds far away

So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singing this song

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again 
some sunny day

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again 
some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Til the blue skies
Drive the dark clouds far away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them it won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singin' this song

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again 
some sunny day

Tekst en muziek: Hughie Charles & Ross Parkers
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Mijn vader had twee levens. Eén
kort en vlammend, zonder mij. En één
daarna. Mijn vrijheid was een plicht.

Ik speelde in een pasgeboren luwte;
wat ik voor vol aanzag was innerlijk

ontwricht. Verhalen gingen onvoorspelbaar

dicht en vragen ketsten terug. Ik zweeg.
Als ik aan tafel zat stond er een horde

hol van honger in mijn rug. Ik at.
Hij nam een boot. Geen vijand kan
op open water schuilen. Mijn vader

klemde in zijn vuisten schoot en roer.

Gevangen in een cel van hout dwong
hij de vrede af. Hij vocht met storm.

Opluchting dreigde als een tweede dood.

Mijn vader had twee levens:één
sloeg zijn brandmerk in het ander

en het ander joeg een schaduw over mij.

Ik ging aan land, ik voel de wind
en in die schaduw ben ik vrij.

1995

- Anne Enquist

Uit:?De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei', Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse Boek & Nationaal Comité4 en 5 mei (2005)

HET KIND UIT VIJFENVEERTIG
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MANDALA BLOEM
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MANDALA VOGELS
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PUZZEL 3: WANDELING

Hieronder staat een plattegrond van een huis met zestien 
deuren. Pieter wil een wandeling maken door alle kamers 
maar wil maar één keer door elke deur lopen. Op welke 
manier kan hij dit doen?

PLATTEGROND HUIS
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ANTWOORDEN PUZZELS

PUZZEL 1: WOORDZOEKER
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PUZZEL 3: WANDELING

PUZZEL 2: DOOLHOF
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