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Samen thuis stilstaan bĳ 4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers en
5 mei vieren we het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75
jaar geleden. Door de coronacrisis zien de herdenking en de
viering er dit jaar helaas anders uit dan dat wij gewend zijn. Via
deze pagina informeren wij u over deze dagen.

Herdenken en vieren
Op 4 mei staat Nederland stil bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in
het Koninkrijk, of waar dan ook ter wereld, in oorlogssituaties of
bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord.
Op 5 mei vieren we onze vrijheid
dat doen we in het besef dat
vrijheid nooit vanzelfsprekend

is. Onze vrijheid is kwetsbaar en
vraagt verantwoordelijkheid van
ons allen.

Burgemeester Verhoeve over 4 en 5 mei
“Op dit moment beheerst het
Coronavirus ons hele leven.
Het beperkt ons in de dagelijkse gang van zaken, maar
wij weten er met creatieve
oplossingen het beste van te
maken. Afgelopen maandag
heeft u allemaal thuis de verjaardag van onze koning gevierd. Ook de herdenking op 4
mei gaat in aangepaste vorm
door. Op deze pagina kunt u
lezen op welke wijze u uw respect kunt tonen aan de oorlogsslachtoffers die voor onze

vrijheid hebben gevochten. De
dag daarna, op 5 mei, vieren
we onze vrijheid. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd.
Gouda was de eerste stad in
West Nederland die zichzelf
bevrijdde. Hoe dat ging, kunt
u op deze pagina nalezen. Wij
leven inmiddels alweer 75 jaar
in vrijheid. Dat is een feest
waard. Diverse organisaties
zijn een jaar bezig geweest
om een geweldig vrijheidsfestival te organiseren. Gelukkig
niet helemaal voor niets, want

zij hebben besloten om alle activiteiten een jaartje uit te stellen. Dat krijgen we dus nog

tegoed. Deze 5 mei staan we
thuis stil bij de vrijheid. Ik hang
de vlag uit. U ook?”

formatie op www.carillontorens.
com/gouda05052020.htm. Het

concert wordt live gestreamd.
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Thuis stilstaan bij 4 mei
De herdenking op 4 mei gebeurt dit jaar in een aangepaste
vorm. Er is geen stille tocht en geen ceremonie op de Markt.
Leden van het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Gouda
leggen overdag bloemen bij monumenten en op de door de
Oorlogsgravenstichting erkende graven. Kerkklokken luiden
om het moment van twee minuten stilte om 20.00 uur aan te
kondigen. Wat kunt u doen?
1. Vlag hele dag halfstok
Ter nagedachtenis van de
slachtoffers kunt u dit jaar
op 4 mei de Nederlandse
vlag de héle dag halfstok
hangen in plaats vanaf
18.00 uur tot zonsondergang.
2. Bloemen leggen
Bij het herdenkingsmonument op de Markt worden
drie kransen gelegd.
Tussen 10.30 uur en 17.00
uur kan iedereen die dat wil
daar ook bloemen leggen.
Let op: houd 1,5 meter afstand van elkaar en niet
blijven staan om groepsvorming te voorkomen.

3. Taptoe spelen
Heeft u een blaasinstrument
en kunt u het Taptoe-signaal spelen? Dan mag u dat
vanuit uw huis om 19.58 uur
doen.
4. Twee minuten stil
Om 20.00 uur zijn we twee
minuten stil.
5. Wilhelmus zingen
Na de twee minuten stilte
zingen we om 20.02 uur het
Wilhelmus. Zingt u het eerste couplet mee?
6. Herdenking op Gouwestad
Gouwestad zendt na afloop
van de Nationale Herdenking op de Dam een speciale 4 mei-reportage uit.

Thuis stilstaan bij vrijheid
We vieren nu onze vrijheid thuis.
Vanwege de coronacrisis kunnen
we nu niet vrij bewegen en ervaren we allemaal hoe belangrijk
onze vrijheid is. Laten we daarom
massaal op 5 mei de vlag uithangen om de vrijheid uit te dragen
en als eerbetoon aan hen die ons
75 jaar geleden hebben bevrijd.

Bevrijdingsconcert
Stadsbeiaardier
Boudewijn
Zwart geeft op 5 mei tussen
16.00 en 17.00 uur een bevrijdingsconcert op het carillon van
de Sint Janskerk. Bijzonder is
dat bijna hetzelfde concert op
5 mei 1945 werd gespeeld door
de toenmalige stadsbeiaardier
Maria Blom. Kijk voor meer in-
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Dit jaar zou Gouda bol staan van activiteiten in het kader van
75 jaar vrijheid: Een vrijheidsfestival in de Sint Janskerk, een
bevrijdingsfeest op de Markt, een vrijheidsmaaltijd en speciale
theatervoorstellingen. Vanwege de corona-maatregelen gaan
de activiteiten niet door. Voorlopig schuiven alle activiteiten
door naar volgend jaar.

Gouda bevrijd! Wat gebeurde er 75 jaar geleden?
Als op 5 mei 1945 vroeg in de ochtend het nieuws van de capitulatie bekend wordt, is de stad al gauw in rep en roer.
De Duitse Ortskommandant
weigert eerst de capitulatie te
aanvaarden en het dreigt tot een
gewapende confrontatie tussen
de Duitse militairen en de Binnenlandse Strijdkrachten. Maar
politiecommissaris Hess weet
de gemoederen te bedaren en
de Duitsers trekken zich terug
in de kazernes. De Binnenlandse Strijdkrachten nemen de

ordehandhaving in de stad over.
Daarmee is Gouda de eerste stad
in West Nederland die zichzelf
bevrijd.
Burgemeester James die al een
paar dagen van tevoren heimelijk weer was teruggekeerd in de
stad, betreedt weer het stadhuis.
Vanaf het bordes spreekt hij de
toegestroomde Gouwenaars toe
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5 mei - 75 jaar vrijheid

en zingt samen met de menigte
het Wilhelmus. Volgens één van
de vele edities van de Vrije Pers
die op 5 mei verschenen, is “Gouda een vlaggenzee, overal waar
men komt en kijkt. Van de torens
en de openbare gebouwen wappert voor het eerst sinds vijf jaar
weer de geliefde nationale driekleur. De burgerij is met oranje en
rood-wit-blauw getooid; de kinderen dragen sjerpen en mutsen.
Zij formeren spontaan en zonder
enige leiding optochten en zingen vaderlandse liederen.[…] De
stemming op straat is uitstekend,
er heerst werkelijk ongedwongen
blijdschap.”
Op zaterdagmiddag wordt in de
Sint-Janskerk een dankdienst
georganiseerd. Omdat er zoveel
mensen aanwezig willen zijn,
wordt er ook een dienst georganiseerd in de Gereformeerde kerk

aan de Turfmarkt, waar dezelfde
sprekers optreden en dezelfde
liederen worden gezongen. Op
7 mei om kwart voor zeven in de
avond trekken de eerste bevrijders de stad binnen. Het zijn zes
auto’s met Britse soldaten van
de Royal Air Force die op weg
zijn naar het militaire vliegveld
in Den Haag. Er zal nog de hele
week feestgevierd worden door
de Gouwenaars.
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Wat betekent vrijheid voor jou?

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Voor het kindercollege betekent vrijheid:
.. dat ik mezelf mag zijn (kinderburgemeester Talitha Schaddelee)
.. dat ik mag dragen wat ik wil ( Maiken Barker)
.. dat ik met vrienden mag spelen en naar school mag (Timo van der Spek)
.. dat ik bijna overal op de wereld naartoe kan en mag (Kylan Crans)
.. in vreugde leven, met plezier door het leven gaan en doen wat je wilt doen (Khaoula el Moussaoui)
Malou Dusseldorp, nachtburgemeester van Gouda:
“Kunnen zijn en kunnen doen op een wijze die past bij jou. Wanneer je in alle openheid met elkaar kunt
lachen, leven, zoenen, dansen, eten en drinken zonder een oordeel te voelen over de keuzes t.a.v. je
seksuele geaardheid, religie, geslacht, beroepskeuze, opleiding, cultuur of politieke voorkeur. Wanneer
je je vrij voelt om het leven te léven.”
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