Verslag van herdenkingen en
viering 2019
De Stichting 4 en 5 mei Woerden heeft in 2019 veel activiteiten ontplooid. Dit ondanks het feit dat
2019 geen ‘speciaal’ jaar was, zoals 2015 was en 2020 wordt. Juist omdat 5 mei op een zondag viel
en dus een vrije dag was, is ervoor gekozen op Bevrijdingsdag toch een programma te organiseren.
In de aanloop naar 4 en 5 mei werd veel aandacht besteed aan educatie.
- In samenwerking met het Kalsbeek College is voor
de tweede keer een project gedaan met
leerlingen van 5 Havo. In het kader van hun
eindexamen Beeldende Vorming kregen zij de
opdracht om mensen te interviewen die iets
speciaals rond het thema ‘Verzet’ konden
vertellen en hen te fotograferen. Docente Claudia
van Putten zorgde voor de begeleiding van het
onderdeel fotografie, de Stichting verzorgde, in
de persoon van voorzitter Jan van Es, de
begeleiding van het onderdeel interviewen.
Het resultaat van het project werd vastgelegd in een speciaal boekje, terwijl in de maanden
april en mei een expositie in de Petruskerk plaatsvond van de foto’s. Hier was het boekje ook
verkrijgbaar. De tentoonstelling is druk bezocht, ook door groepen (onder meer buitenlandse
vrouwen).
- Samen met Annex Cinema is een serie filmvoorstellingen georganiseerd voor leerlingen van
het voortgezet onderwijs. Gedraaid werd de film ‘Ristttuules’’ (In the crosswinds) uit 2014.
Deze film speelt zich af in Estland en laat zien hoe een leven in vrijheid drastisch verandert
wanneer een vijand het land bezet. Voor de film is gekozen om te laten zien wat vrijheid en
onvrijheid in de dagelijkse praktijk (kunnen) betekenen. Bovendien maakt de locatie van de
film (Estland) duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog meer kanten had dan alleen de
Nederlandse of de West-Europese. De leerlingen zijn op school in de lessen geschiedenis of
maatschappijleer voorbereid.
- Samen met de Kuvo (Kunstzinnige Vorming Woerden) is voor zowel basis- als voortgezet
onderwijs een aantal programma’s afgewerkt. De leerlingen kregen lessen en opdrachten
met betrekking tot het op kunstzinnige wijze
verwerken van onderwerpen als oorlog, vrijheid en
onvrijheid. De resultaten hiervan zijn op verschillende
manieren in het latere programma van de stichting
gepresenteerd. Een groot aantal leerlingen dat
gedichten over de opgegeven thema’s had gemaakt,
mocht op 5 mei op het podium op het Kerkplein dat
gedicht voordragen. Daarnaast was er een presentatie
van een door leerlingen van de vmbo-afdeling van het
Kalsbeek College gemaakt alternatief
oorlogsmonument. In de bibliotheek vond tenslotte
een tentoonstelling plaats van beeldende kunst die
door leerlingen van het Minkema College was
gemaakt, ook over de thema’s oorlog en vrijheid.

Jom Hasjoa
Sinds 2003 verzorgt de Stichting 4 en 5 mei
Woerden een herdenking bij het Joodse
monument aan de Prins Bernhardlaan. Deze
vindt plaats op Jom Hasjoa, de internationale
gedenkdag voor de Joodse slachtoffers van het
nazibewind. Dit jaar viel Jom Hasjoa op 2 mei.
De sobere plechtigheid wordt door circa
honderd belangstellenden bezocht en dat aantal
groeit nog jaarlijks. Leo Slingerland zorgde met
zijn accordeon voor stemmige Klezmermuziek .
Na afloop van de herdenking werd door de
Haagse rabbijn Marianne van Praag een lezing
gehouden in de nabijgelegen Opstandingskerk.
Deze werd door zo’n tachtig mensen bezocht.
Wijnand Brak maakte een prachtige video van de
herdenking.

4 mei
Op 4 mei vinden twee aansluitende plechtigheden
plaats. Eerst, rond 19.15 uur, begint een korte
herdenking op de Algemene Begraafplaats. Bij het in
2005 geplaatste ‘Namenmonument’ worden
kransen en bloemstukken gelegd door het
Woerdense gemeentebestuur, de veteranen, de
Bond van Wapenbroeders, de Molukse
gemeenschap, nabestaanden van de
oorlogsslachtoffers en het bestuur van de Stichting
4 en 5 mei Woerden. Voorafgaand aan deze korte
plechtigheid is er een oecumenische samenkomst in
de aula van de begraafplaats, georganiseerd door de
afdeling Woerden van de Raad van Kerken.
Na deze kranslegging is er een stille tocht naar de
Gedenknaald aan de Meeuwenlaan. Hier vindt de
traditionele dodenherdenking plaatsvindt. Ook dit
jaar werd die door vele honderden Woerdenaren
bezocht.
Aansluitend werd in theater Het Klooster voor het
tweede achtereenvolgende jaar een toneelstuk
uitgevoerd in het kader van het landelijke initiatief
Theater na de Dam. Jongeren hebben onder leiding van regisseur Sanne Dorrepaal een voorstelling
gemaakt. Woerdense oorlogservaringen stonden aan de basis daarvan. Dit jaar was het verhaal van
Jan van Elk, Woerdens melkslijter en verzetsman, het centrale thema. Het leverde een geheel
gevulde zaal op.

Bevrijdingsdag werd dit jaar vooral met een
muzikaal programma gevierd.
Al rond 9.30 uur was er een bescheiden
muziekprogramma op het podium bij de toren van
de Petruskerk. Binnen begon om 10.00 uur een
oecumenische dienst, waaraan diverse Woerdense
kerkgenootschappen een bijdrage leverden. De
dienst werd zo massaal bezocht, dat er niet voor
iedereen een zitplaats was.
Voor de derde keer was een gezamenlijke maaltijd
het startsein van de eigenlijke feestelijkheden. Dit
initiatief vond in Woerden voor het eerst in 2015
plaats en is daarna in 2018 herhaald. De
vrijwilligers van de Meerpaal zorgden ervoor dat
iedereen van een heerlijke lunch kon genieten.
Ditmaal kon gebruik worden gemaakt van
materialen van het landelijke comité 4 en 5 mei,
dat de Vrijheidslunch intussen heeft omarmd.
Burgemeester Victor Molkenboer opende de
viering van Bevrijdingsdag met een toost op de
vrijheid.
Om 11.OO reden de veteranen in hun oude
voertuigen het plein op. Zij maakten later in de middag een ronde langs de kernen van de gemeente.
Vanaf 12.00 uur was er een muzikaal programma, waar diverse Woerdense solisten en ensembles
aan meededen. Ook lazen leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs zelfgemaakte gedichten voor
over oorlog en vrede. Drie Woerdenaren uit verschillende geledingen van de samenleving spraken
hun vrijheidswoord. De viering op het Kerkplein werd besloten met een groot concert door
fanfarekorps Excelsior.
’s Avonds gaf ook harmonie De Vriendschap een concert, in de Bonaventurakerk.

Voor meer informatie: www.4en5meiwoerden.nl

