Kernteksten 75 jaar vrijheid

1.
75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk
zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
(ca.50 woorden)

2.
75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote oﬀers hebben
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De
rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen
een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.
In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door
het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.
(ca. 100 woorden)

3.
75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote oﬀers hebben
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De
rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen
een verantwoordelijkheid voor het behouden en het versterken ervan.
In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door
het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Lokale
geschiedenis en persoonlijke verhalen staan daarbij centraal, te beginnen bij de viering van de
bevrijding van Zuid-Nederland in Terneuzen op 31 augustus 2019.

In januari 2020 wordt in heel Nederland stilgestaan bij de verschrikkingen van de Holocaust.
Tijdens de Maand van de vrijheid - van 4 april t/m 5 mei 2020 - worden op tal van manieren de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en wordt de vrijheid gevierd. Deze maand
eindigt met de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5
mei.
Op 15 augustus herdenken we in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in ZuidoostAzië. Ook in Rotterdam vindt in het kader hiervan op deze dag een speciaal programma plaats.
Op 24 oktober wordt gevierd dat de Verenigde Naties (VN) werden opgericht met als doel
oorlogen te voorkomen en mensenrechten te beschermen. (ca.200 woorden)

4.
75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote oﬀers hebben
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De
rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen
een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. Zodat de verschrikkingen
van toen -onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten, en uitsluiting
en vervolging van Joden, Roma en Sinti - nooit meer kunnen gebeuren. De slachtoffers en
oorlogsgetroffenen blijven wij herdenken, evenals onze bevrijders en andere veteranen.
In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door
het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Lokale
geschiedenis en persoonlijke verhalen staan daarbij centraal, te beginnen bij de viering van 75
jaar vrijheid en de bevrijding van Zuid-Nederland in Terneuzen op 31 augustus 2019.
Op 12 september 2019 vieren we dat het Limburgse dorpje Mesch als eerste plaats van
Nederland door Amerikaanse troepen werd bevrijd. Later die maand wordt in Brabant en
Gelderland Operatie Market Garden herdacht, evenals de Slag om de Schelde in Zeeland en
Brabant. Bij die strijd zijn grote offers gebracht, niet alleen door duizenden geallieerde militairen,
maar ook door de burgerbevolking.
In januari 2020 wordt in heel Nederland stilgestaan bij de verschrikkingen van de Holocaust. In
alle Nederlandse steden en dorpen waar Joden, Roma en Sinti destijds zijn weggevoerd, wordt
met een bijzonder project stilgestaan bij de slachtoffers.
Tijdens de Maand van de vrijheid - van 4 april t/m 5 mei 2020 - wordt op tal van manieren de
vrijheid gevierd. De Vrijheid-express rijdt door heel het land om persoonlijke verhalen op te
halen en te brengen. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5
mei worden er naast de veertien Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert in Amsterdam door

heel het land Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar alle Nederlanders samen een toost uit
kunnen brengen op de vrijheid.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog gaf de aanzet tot wereldwijde dekolonisatie en mondde
uit in een nieuwe wereldorde met de oprichting van de Verenigde Naties en samenwerking in
Europa. In dat licht wordt op 15 augustus in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost-Azië herdacht. Ook in Rotterdam vindt in het kader hiervan op deze dag een speciaal
programma plaats. Het slotstuk van 75 jaar vrijheid wordt gevormd door de viering van 75 jaar
Verenigde Naties (VN) in Den Haag op 24 oktober.
(ca 500 woorden)

