
Herdenken en vieren
Debatten in de Tweede Kamer over de betekenis van 4 en 5 mei

Bram Peters

‘We doen onze geschiedenis en het belang van onze vrijheid en de democratie tekort door 
deze dag niet ieder jaar volwaardig te vieren’, aldus sp-Kamerlid Ronald van Raak in mei 2007 
wanneer hij aankondigt dat de s p  in de Tweede Kamer met het voorstel zal komen om van 5 
mei een volwaardige nationale feestdag te maken door iedereen die dag vrij te laten zijn.1 Nu 
is het zo dat veel mensen op Bevrijdingsdag gewoon doorwerken. Van Raak blaast hiermee 
nieuw leven in een politieke discussie die teruggaat tot in de jaren vijftig. De dubbele aanwe
zigheid van het woord ‘onze’ in zijn zin verwijst naar eenheid: het Nederlandse volk herdenkt 
gezamenlijk de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei en viert een dag later 
de herwonnen vrijheid. Het belang hiervan staat hier niet ter discussie, maar het is de vraag 
of de eenheid wel zo vanzelfsprekend is. De oorlogsherinnering is een collectieve herinnering, 
maar dat wil niet zeggen dat iedereen dezelfde ervaringen deelt. Het wil ook niet zeggen dat 
iedereen op een en dezelfde manier wil herdenken en vieren.

De Nederlandse politiek kwam na de oorlog dan ook voor de moeilijke taak te staan om 
verdeeldheid in de natie te voorkomen. Dat dit geen gemakkelijke opgave was, blijkt uit de 
vele debatten die sindsdien in de Tweede Kamer zijn gevoerd. Verschillen van praktische, 
principiële en religieuze aard zorgden ervoor dat ‘4 en 5 mei’ tot ver in de jaren tachtig een 
controversieel onderwerp is gebleven. In dit artikel zal worden gekeken naar de wijze waarop 
regering en parlement de afgelopen zestig jaar invulling hebben gegeven aan deze nationale 
symbolen van bezinning en bevrijding.

Nationale snipperdag

Tussen september 1944 en mei 1945 werden de verschillende delen van Nederland op verschil
lende data bevrijd. Desondanks werd de dag van capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945 te 
Wageningen door het kabinet-Schermerhorn uitgeroepen tot nationale Bevrijdingsdag. De 
wens van met name de oud-illegaliteit om hier een nationale feestdag (en dus een doorbetaalde 
vrije dag) van te maken, stuitte in de wederopbouwjaren op verzet van zowel de Stichting van 
de Arbeid als van de regering: een hele dag productie zou immers uitvallen.2 In 1947 kwam het 
kabinet dan toch met een compromis. Voortaan mochten werknemers vanaf vier uur ’s 
middags naar huis. Vanaf 1949 was er de mogelijkheid om een hele middag vrijaf te nemen.3

In 1953 besloot het derde kabinet-Drees echter, na een advies van wederom de Stichting 
van de Arbeid, de viering op 5 mei te laten vervallen en deze te verplaatsen naar 
Koninginnedag op 30 april. Op Kamervragen van G.M. Nederhorst ( p v d a ) antwoordde 
minister-president W. Drees ( p v d a ) dat het voorgenomen besluit geenszins betekende dat 5 
mei niet meer als Bevrijdingsdag kon worden herdacht. Zo zou voortaan uiteraard de vlag 
kunnen worden uitgestoken en zou de radio een speciaal programma kunnen verzorgen. Wel
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was gebleken dat deze dag als feestdag niet ‘algemeen tot volle ontwikkeling was gekomen’. Op 
de middag van bevrijdingdag werd vaak de arbeid niet gestaakt en daar waar dat wel 
gebeurde, vonden weinig feestelijkheden plaats. Een belangrijke reden hiervoor was, volgens 
de minister-president, dat veel plaatsen in het land de lokale datum van bevrijding aanhiel
den. Daarnaast viel sinds de troonsbestijging van koningin Juliana Koninginnedag enkele 
dagen voor Bevrijdingsdag en met twee feestdagen zo vlak achter elkaar ging de aandacht 
toch het meest uit naar de eerste.1»

Begin 1954 debatteerde de Kamer over de kwestie. Alle fracties wezen op het grote belang 
van het vieren van de bevrijding. Zo vond de Kvp’er Th.D.J.M. Koersen deze dag van zeer grote 
betekenis voor de ‘grote nationale waarden en onze nationale saamhorigheid^ Deze nationale 
waarden, datgene wat de Nederlanders tot volk maakte, en het recht om als volk in vrijheid te 
leven, waren ons immers gedurende de bezetting ontnomen. Daarnaast was er echter ook bijna 
eensgezinde kritiek op de regering. Er zat geen duidelijke lijn in het beleid en de overheid had 
de ontwikkeling van de feestdag kunnen bevorderen door voorop te lopen en in ieder geval de 
ambtenaren die dag vrijaf te geven. Desondanks slaagde de Kamer er niet in deze kritiek om 
te zetten in een krachtig signaal jegens de regering. Dit had deels te maken met de verslech
terde verhoudingen tussen de grote regeringsfracties van p v d a  en k v p , maar ook met de 
opstelling van de protestantse coalitiegenoten a r p  en c h u , die juist de viering van de bevrij
ding op Koninginnedag prefereerden.6 ‘In Oranje ziet ons volk het symbool van nationale 
eenheid, maar ook van onze vrijheid’, aldus het Kamerlid H.K.J. Beernink ( c h u ) 7  De a r p  

ondersteunde deze uitspraak bij monde van J.A.H.J.S. Bruins Slot door te wijzen op het feit dat 
Oranje al sinds de strijd tegen de Spanjaarden de belichaming was van de strijd voor nationale 
vrijheid. ‘Een koninginnedag en een bevrijdingsdag naast elkaar is voor mijn gevoel het uit
eenhalen van iets, dat één is en één moet zijn’, aldus Bruins Slot.8 De p v d a  en de k v p  wilden 
Bevrijdingsdag niet ophangen aan de monarchie en wezen deze synthese van de hand. Drees 
kon door de verdeeldheid van de Kamer nu zonder moeite zijn besluit doorzetten. Hij bleef bij 
het standpunt dat een waardige viering van de bevrijding ook kon geschieden zonder een vrije 
dag en hij merkte ten slotte op dat altijd nog de mogelijkheid bestond 0111 een snipperdag op 
te nemen, als men echt zoveel waarde hechtte aan een vrije 5 mei.9

Het voormalig verzet protesteerde heftig tegen het besluit. Zo bleef de Nationale Federatieve 
Raad van het Voormalig Verzet Nederland ( n f r / v v n ) demonstratief weg bij de officiële 
dodenherdenking op 4 mei.10 Daarnaast hield met name de suggestie van Drees de gemoede
ren flink bezig en Bevrijdingsdag kreeg in het land al snel de benaming ‘nationale snipperdag’. 
Deze uitdrukking werd tevens de titel van een, in de verzuilde jaren vijftig, wel heel bijzonder 
protest: in april 1954 bundelden negen literaire tijdschriften -  van uiteenlopende signatuur -  
hun krachten en kwamen met een gezamenlijk nummer waarin zij hun gevoel van onbehagen 
uitdrukten over de manier waarop de regering omsprong met Bevrijdingsdag.11

Het jaar 1955 was een lustrumjaar en daarom werd besloten de bevrijding dat jaar wel te 
vieren. Het werd een groot succes. Mede hierdoor werden in de Kamer twee moties inge
diend, al erkenden verschillende fracties dat de Kamer toch niet ieder jaar een strijd kon 
voeren om 5 mei. Eén daarvan, de motie-Koersen, die opriep om dan toch in ieder geval elk 
jaar het overheidspersoneel vrijaf te geven, werd ten slotte aangenomen. De a r p  en de c h u  

stemden tegen, omdat zij vreesden dat door een jaarlijkse viering Koninginnedag in de ver
drukking zou komen.12 Het kabinet veranderde echter niet van standpunt en weigerde de 
motie uit te voeren.1-'
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HET NATIONALE FEEST

't Hoogtepunt: D e rriinister-president offert eigenhandig een snipperdag

Verschenen in de Volkskrant, 6 februari 1954 /© Opland, ‘Het nationale feest’, 1954 c/o Beeldrecht

Amsterdam 2007]

Bevrijdingsdag kende nog andere obstakels. Een treffend voorbeeld daarvan is de discussie 
die regelmatig oplaaide wanneer 4 o f 5 mei op een zondag zou vallen. Eind 1956 werd er in de 
Kamer vanuit protestantse hoek op aangedrongen de 5 mei-viering dan te beperken tot een 
herdenking in de kerk. De K v p ’ q r  B. J. Verhoeven daarentegen zag geen bezwaar in een uitbun
diger viering, maar wees er wel pp dat Nederland misschien een duwtje in de rug nodig had: 
‘Onze volksaard, die in feestcultuur niet excelleert, moet over een remming heen worden 
gebracht.’14 Uiteindelijk verzoende Drees de partijen door op het standpunt te gaan staan dat 
feestelijkheden geen bezwaar waren, mits deze verenigbaar waren met het karakter van de 
zondag. Op deze manier hoefde niemand zich bezwaard te voelen en kon het gehele volk aan 
de viering deelnemen.15

Vergeten doden

De Grote Adviescommissie der Illegaliteit ( g a g ) -  de koepelorganisatie van het voormalig 
verzet -  had bij het kabinet-Schermerhorn in 1946 het voorstel neergelegd om jaarlijks op 4 
mei in het gehele land de gevaljlenen te herdenken. Het kabinet had dit voorstel echter ver
worpen met als argument dat ‘men het karakter van rouw en feestvreugde onverbrekelijk ver
bonden achtte aan de dag der bevrijding zelf’. Niemand maakte echter bezwraar toen op 4 mei 
1946, op initiatief van het voornjialig Haags verzet, overal in het land ’s avonds tochten werden
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gehouden eindigend in twee minuten stilte. Vanaf dat moment waren de jaarlijkse dodenher
denkingen een feit.16

De besluitvorming rondom deze herdenkingen verliep -  anders dan bij Bevrijdingdag -  
sindsdien zonder problemen. In 1958 werd echter ook 4 mei onderdeel van een politiek gevoe
lige discussie. M.R.H. Calmeyer ( c h u ) en A.B. Roosjen ( a r p ) vroegen tijdens de begrotings
behandeling van Algemene Zaken of de jaarlijkse nationale dodenherdenking niet uitgebreid 
moest worden met de herdenking van de gevallenen in Indonesië en Korea. Nu kwamen de 
nabestaanden ieder jaar in Amsterdam samen ‘om gezamenlijk te herdenken wat zij noemen 
de vergeten doden, aldus Calmeyer. Wat de situatie volgens hem nog schrijnender maakte was 
het feit dat bij deze herdenking de autoriteiten op geen enkele manier waren vertegenwoor
digd. De jaarlijkse herdenking van de geallieerde gevallenen in de Westerkerk in Amsterdam 
kon daarentegen wel rekenen op een afvaardiging, onder andere van de burgemeester van 
Amsterdam. De C H u ’e r  wees er ten slotte op dat Nederland het enige land was dat het vreemde 
onderscheid kende tussen gevallenen vóór en na een bepaalde datum. Hij riep de regering op 
te bewerkstellingen dat voortaan op 4 mei iedereen werd herdacht die was gevallen voor 
‘koningin en vaderland’.1? De c p n  en de pas opgerichte p s p , toen nog niet vertegenwoordigd in 
de Kamer, keerden zich fel tegen dit voorstel: de nationale dodenherdenking zou besmet raken 
met de herinnering aan de koloniale oorlog in Indonesië en de Amerikaanse oorlog in Korea. 
Een ander probleem vormde de locatie waar de uitgebreide herdenking dan zou moeten 
plaatsvinden. De voorstanders wezen het pas voltooide Nationaal Monument op de Dam aan 
als de meest voor de hand liggende plek. De tegenstanders, bij monde van H. Gortzak ( c p n ),  

meenden dat het monument in eerste instantie was bedoeld om degenen te herdenken ‘die in 
de jaren 1940-1945 in de strijd tegen oorlog, fascisme en bezetting van ons land en voor de 
democratie zijn gevallen’. Uitbreiding van de herdenking bij het Nationaal Monument bete
kende volgens hem juist een beperking van de herdenking en bovendien een vervalsing van het 
doel waarvoor het monument was opgericht.18

Drees betreurde het dat er nu ook om 4 mei een politieke strijd was ontstaan. De minister
president wees erop dat er sinds 1946 volstrekte eenheid was geweest omtrent de wijze van 
herdenken van de gevallenen. De regering deed nu een dringend beroep op de aanwezigen 
om niet te tornen aan het bijzondere karakter van deze herdenking: 4 mei voelde immers 
voor iedereen als de herdenking van de gevallenen uit de jaren 1940-1945. Drees was zelfs 
bereid de discussie aan te gaan over de vraag o f het optreden in Indonesië wrel o f niet gerecht
vaardigd was geweest, maar niet met 4 mei als inzet. Tevens maakte hij de Kamer erop attent 
dat al bij de oprichting van het Nationaal Monument rekening was gehouden met de moge
lijkheid dat er andere nationale herdenkingen konden plaatsvinden, maar dan wel op andere 
tijdstippen. De regering zou zich beraden o f zij daar dan bij aanwezig kon zijn.19 Het onder
werp bleef echter een punt van discussie. Uiteindelijk bleek het in 1961 voor iedereen accep
tabel om het tot dan toe exclusieve karakter van 4 mei los te laten en voortaan allen te her
denken die na 10 mei 1940 voor het vaderland waren gevallen.20

Nogmaals nationale snipperdag

Bevrijdingsdag was in 1955 uitgebreid gevierd en het was, zoals gezegd, een succes geworden. 
In 1958 kwam Drees daarom zijn critici tegemoet met het voorstel om voortaan iedere vijf 
jaar de bevrijding groots te vieren. Toen in 1959 bleek dat een aantal werkgeversorganisaties
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zich verzette tegen deze vijfjaarlijkse vrije dag, moest de nieuwe minister-president J.E. de 
Quay alle zeilen bijzetten om hen voor de viering van 1960 over de streep te trekken.-1 
Ondanks het feit dat er geen afspraken waren gemaakt over daaropvolgende lustrumvierin
gen, verliep de besluitvorming hieromtrent in de jaren zestig en zeventig zonder al te veel 
politieke incidenten. De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog nam echter in deze twee 
decennia sterk toe -  met name ook bij de jongere generatie -  en daarmee uiteindelijk ook de 
roep om de vijfde mei toch weer jaarlijks te vieren.22

In oktober 1979 wees de cPN’er J.F. Wolff in de Tweede Kamer op deze ontwikkeling, 
waarop minister-president A.A.M. van Agt toezegde dat hij de optie om voortaan 5 mei weer 
jaarlijks te vieren in overweging zou nemen.2* Toen de Kamer in mei 1980, met een geslaagde 
lustrumviering net achter de rug, nog geen antwoord had ontvangen, besloot zij de regering 
een eindje op weg te helpen door in een bijna Kamerbreed gesteunde motie van W. Meijer 
( p v d a ) de wens uit te spreken dat ‘de 5e mei dient te worden uitgeroepen tot een jaarlijkse 
nationale bevrijdingsdag’. De GPv-fractie stemde tegen deze motie omdat zij de terugkeer 
naar een jaarlijkse viering onlogisch vond in een tijd waarin de nieuwe generatie, die de 
bezetting niet persoonlijk had meegemaakt, een steeds groter deel van de bevolking ging 
uitmaken. De s g p  vond een vijfjarige viering waardiger en ook pedagogischer voor de jeugd: 
bij een te frequente viering lag immers sleur en oppervlakkigheid op de loer.24 In december 
1980 kon Van Agt de Kamer meedelen dat de regering had besloten aan de wens van de meer
derheid van de Kamer tegemoet te komen. Met het oog op de economische recessie waarin 
het land verkeerde, werd evenwel een beroep gedaan op de bevolking om vrijwillig op 5 mei 
een vakantiedag op te nemen.25 De premier kon zich niet voorstellen dat de mensen hierop 
afwijzend zouden reageren, immers 5 mei ‘is weer helemaal in de harten van de mensen tot 
leven gekomen’.26 Tijdens een debat over het besluit in februari 1981 werd duidelijk dat het 
overheidspersoneel en het onderwijs wél een dag vrijaf konden krijgen. De regering voelde er 
echter niets voor het bedrijfsleven dwingend een vrije dag op te leggen. De oppositie sprak 
spottend -  verwijzend naar de jaren van Drees -  van een ‘nationale snipperdag’ en ook van 
een ‘ tweederangs feestdag’. Ook de regeringspartijen c d a  en v v d  hadden aanvankelijk 
gerekend op een vrije dag voor iedereen, maar zij blokkeerden later een nieuwe motie van 
Meijer om dit alsnog te realiseren: het bedrijfsleven diende zelf met een oplossing te komen.2?

Halverwege de jaren tachtig laaide in het parlement ook weer de oude discussie op of 
Bevrijdingsdag wel op zondag kon worden gevierd, ook al had het kabinet-De Jong in 1968 
vastgelegd dat 4 en 5 mei niet werden verplaatst.28 V ijf mei 1985 viel namelijk op een zondag 
én zou ditmaal tevens een speciaal karakter hebben (veertig jaar bevrijding). Het Kamerlid 
G.J. Schutte ( g p v ) maakte bezwaar tegen het feit dat delen van de bevolking vanwege de zon
dagsviering nu niet volledig konden deelnemen aan de groots georganiseerde festiviteiten, 
waarvan sommige — zo meldde de pers -  in aanwezigheid van de koninklijke familie. De 
Reformatorisch Politieke Federatie ( r p f ) vond Bevrijdingsdag een dag van nationale eenheid, 
maar met een viering op zondag voorzag zij dat dit niet ging lukken. Ook het c d a  pleitte voor 
een verplaatsing naar 6 mei en zette hoog in door de regering erop te wijzen dat de kwaliteit 
van een democratie zich in belangrijke mate laat afmeten aan de wijze waarop rekening wordt 
gehouden met minderheidsopvattingen. Bovendien werd Koninginnedag ook altijd ver
plaatst en werden eventuele verkiezingen altijd een dag uitgesteld. Minister-president R.F.M. 
Lubbers antwoordde de Kamer dat het in ieder geval niet de bedoeling was van het kabinet 
om 5 mei tot een dag van verdeeldheid te maken. De premier wilde echter geen gehoor geven
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aan de bezwaren van het confessionele deel van de Kamer, aangezien hij uiteindelijk meer 
waarde hechtte aan het feit dat veel mensen in de samenleving de samenhang tussen 4 en 5 
mei erg belangrijk vonden.2̂

Herdenking en viering in de steigers

In het midden van de jaren tachtig groeiden 4 en 5 mei -  inmiddels weer jaarlijks gevierd -  
steeds meer naar elkaar toe. De beide dagen werden echter nog steeds afzonderlijk van elkaar 
georganiseerd door twee aparte comités.*0 Bovendien kende de dodenherdenking een vrij vast 
omschreven programma, maar voor 5 mei ontbrak dit. Het tweede kabinet-Lubbers besloot 
in 1986 de Werkgroep Nationale Herdenking en Viering in het leven te roepen die zou moeten 
adviseren over de vraag hoe de dodenherdenking en de bevrijdingsviering meer te integreren 
dan wel op elkaar af te stemmen.’1

In maart 1987 bracht de werkgroep verslag uit. Nog voor de regering met een officiële 
reactie kon komen, kreeg de pers lucht van een van de aanbevelingen uit het rapport: op den 
duur zou de herdenking van 4 mei kunnen worden verplaatst naar de ochtend van 5 mei. De 
kwestie werd vervolgens in de media breed uitgemeten. ‘Een kabinet(-Lubbers) dat het liefst 
alles wil vereenvoudigen, zal van de 4de en de 5de mei niet kunnen afblijven’ kopte Vrij 
Nederland op 11 april.32 Tijdens een vergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken werd al snel duidelijk dat regering en Kamer vonden dat de herdenking op 4 mei 
gehandhaafd moest blijven. Ook werd een andere veelbesproken suggestie van de werkgroep 
door alle partijen verworpen, namelijk dat de term Bevrijdingsdag vervangen kon worden 
door Nationale Vrijheidsdag. De dag kon immers niet los worden gezien van de bevrijding in 
1945, aldus de Kamer. Wat wel de goedkeurig kon wegdragen van alle aanwezigen was het 
voorstel om de herdenking en viering in organisatorisch opzicht te integreren, hetgeen het
zelfde jaar nog zou leiden tot de oprichting van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tevens 
konden regering en Kamer zich vinden in het advies om voortaan Bevrijdingsdag jaarlijks een 
bepaald thema mee te geven en in het kader hiervan in de maanden voorafgaand aan 4 en 5 
mei voorlichtingsactiviteiten te organiseren, vooral gericht op de jongere generaties. Tot slot 
werd het voorstel om de jaarlijkse officiële dodenherdenking om vier uur ’s middags in 
Amsterdam te integreren met de lokale herdenking om acht uur ’s avonds met name door de 
v v d , s g p  en r p f  met de nodige scepsis bekeken. Men was bang dat het militaire karakter van 
de herdenking van ’s middags verloren zou gaan.** De regering besloot om dit laatste punt aan 
het nieuw te vormen Nationaal Comité over te laten, dat er echter in slaagde vanaf 1988 beide 
herdenkingen te combineren. Hiermee werd tevens een poging ondernomen gehoor te geven 
aan de toenemende kritiek vanuit de samenleving op het elitaire karakter van de middagher- 
denking: de kranslegging door de koningin en de minister-president werd verplaatst naar de 
herdenking voor de burgers ’s avonds.*4 De symbolische waarde was groot: voor het eerst 
sinds 1945 werd de herdenking nu overal in Nederland op hetzelfde moment gehouden.

In 1990 besloot het derde kabinet-Lubbers om 5 mei uit te roepen tot nationale feestdag 
(sinds 1982 was Bevrijdingsdag al een erkende feestdag geworden).*5 Deze dag was volgens de 
minister-president inmiddels zo verankerd in de samenleving dat dit besluit kon worden 
gerechtvaardigd.*6 Hiermee kreeg 5 mei dezelfde status als Koninginnedag. In de Kamer 
diende zich de vraag aan, nu 5 mei was bevorderd tot nationale feestdag, wat in de praktijk de 
consequenties waren van dit besluit. Zo meende nu ook het kabinet dat 5 mei een vrije dag
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behoorde te zijn, maar het nam daarnaast het standpunt in dat burgers en bedrijfsleven dit 
zelf (al dan niet via de c a o ’s ) dienden te regelen. De Kamer was er in het verleden echter altijd 
vanuitgegaan dat een nationale feestdag traditiegetrouw voor iedereen automatisch een vrije 
dag inhield. Lubbers wees de Kamer er vervolgens op dat Koninginnedag ook niet vanaf het 
begin een vrije dag was geweest. Het feit dat de regering Koninginnedag een nationale 
feestdag noemde, was voor de samenleving aanleiding geweest deze dag tot vrije dag te 
maken. Oftewel zij had deze dag zelf ingevuld. De minister-president was dan ook van 
mening dat de regering in bestuurlijke en wetgevende zin alles had gedaan wat zij kon doen. 
Het enige dat nog kon was een aparte wet maken -  wat uniek zou zijn -  waarin werd 
verboden om op 5 mei te werken, maar daar voelde Lubbers weinig voor. De Kamer was van 
mening dat de regering de kwestie van de vrije dag niet (weer) in de richting van de sociale 
partners moest schuiven, maar zij legde zich er uiteindelijk toch bij neer. Het g p v  probeerde 
nog een poging te wagen om, nu 5 mei een nationale feestdag was geworden, eindelijk voor 
elkaar te krijgen dat Bevrijdingsdag niet meer op zondag zou worden gevierd. Nationale 
feestdagen werden, gelet op Koninginnedag, immers altijd verplaatst van de zondag naar de 
maandag, zo was de redenering. Lubbers was echter ook nu niet van plan de samenhang 
tussen 4 en 5 mei te verbreken.*7 Bovenstaande voorbeelden lieten zien dat de regering 
Bevrijdingsdag weliswaar de status had verleend van nationale feestdag, maar dat betekende 
niet dat Koninginnedag model stond voor de invulling daarvan.

Het Nationaal Comité aan zet

Het jaar 1995 stond in het teken van vijftig jaar bevrijding. Door velen werd dit moment 
gezien als een schakeljaar. Enerzijds kon de bevrijding groots worden gevierd, aan de andere 
kant rees de vraag o f een andere invulling van 4 en 5 mei na dit jaar niet gewenst zou zijn. Een 
ruime meerderheid van de bevolking had de oorlog en bezetting immers niet zelf meege
maakt. Na de herdenking en viering van 1995 bleek deze twijfel ongegrond, beide dagen waren 
ondertussen stevig geworteld in de samenleving.*8

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei verlegde na het jubileumjaar 1995 wel het accent van 
bevrijding naar vrijheid. Naast de viering van de bevrijding, werd er nu meer aandacht 
besteed aan de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten, mede onder invloed van 
internationale ontwikkelingen zoals in het voormalige Joegoslavië. In verband hiermee was 
sinds midden jaren negentig de term Dag van de Vrijheid in gebruik geraakt (overigens 
zonder dat de term Bevrijdingsdag werd vervangen). De ontsteking van het bevrijdingsvuur 
door de minister-president, de 5 mei-lezing en de bevrijdingsfestivals zorgden ervoor dat van
5 mei een dag met inhoud werd gemaakt. Voorlichting aan de jeugd ging steeds meer een vast 
onderdeel uitmaken van het beleid. Ook de dodenherdenking veranderde eind jaren negentig 
van karakter. In overleg met de vele organisaties van oorlogsbetrokkenen en de overheid 
besloot het Comité de Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam te herzien. Er kwam 
meer aandacht voor de direct betrokkenen, ten koste van de autoriteiten. Zo stonden zij in 
het vervolg letterlijk vooraan bij de herdenking bij het Nationaal Monument en gingen zij 
voorop bij de kranslegging.*?

De instelling van 5 mei als nationale feestdag betekende ook het einde van de felle politieke 
discussies rondom 4 en 5 mei. Het beleid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd daarnaast 
met instemming begroet. Dit betekende overigens niet dat alle oude wonden waren geheeld.
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Vooral de kwestie rondom de vrije dag op 5 mei stak nog af en toe de kop op, maar de Kamer 
liet nooit meer het achterste van haar tong zien. De regering bleef op het standpunt staan dat 
een vrije dag voor iedereen, alhoewel zeer gewenst, de verantwoordelijkheid was van de 
sociale partners. Wat in de jaren tachtig niet kon, was nu wel mogelijk: de Kamer aanvaardde 
de term Dag van de Vrijheid en nam deze in de jaren negentig zonder problemen over. Ook 
sloot de Kamer de discussie rondom de herdenking en viering op zondag af, al bleven lokale 
varianten bestaan: in 2003 werd in enkele plaatsen in West-Overijssel en op de Veluwe de 
dodenherdenking verplaatst omdat ‘de bevolking het prettiger vindt om op zaterdag en niet 
op de dag des Heeren de dodenherdenking te houden’ 40

Het draagvlak voor 4 en 5 mei is de laatste jaren onverminderd groot gebleven. Beide dagen 
hebben een bredere betekenis gekregen. Velen beleven de dodenherdenking als een moment 
om stil te staan bij de gevolgen van oorlog, vroeger en nu.41 V ijf mei als symbool voor de 
vrijheid is tegenwoordig niet meer weg te denken. De roep om vaker stil te staan bij het belang 
en de betekenis van onze vrijheid in het algemeen is alleen maar toegenomen. Een goed bui
tenparlementair voorbeeld hiervan is het in 2005 verschenen Manifest voor Vrijheid, een ini
tiatief van het c n v , de f n v , het Rode Kruis, f o r u m , de BVE-Raad en de Stichting Islam en 
Burgerschap. Deze zes maatschappelijke organisaties pleiten voor een actievere betrokken
heid van met name jongeren en nieuwkomers bij de viering van 5 mei. Bovendien moet de 
naam Dag van de Vrijheid centraler komen te staan. Het besef dat vrijheid niet vanzelfspre
kend is dient te worden versterkt. De moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh laten zien 
dat een aanslag op de vrijheid altijd mogelijk is. Volgens de initiatiefnemers wordt vrijheid 
niet van bovenaf opgelegd, maar door de samenleving zelf gemaakt. Begrippen als maat
schappelijke binding en tolerantie staan daarbij centraal.42

Conclusie

De Nederlandse politiek zocht na 1945 naar manieren om de nationale herdenking en viering 
vorm en inhoud te geven. De praktijk liet zien dat de ingeslagen weg alsmede nieuwe ontwik
kelingen op het nationale en internationale vlak de nationale eenheid op de proef stelden. In 
sommige gevallen werd een oplossing gevonden, zoals de samenvoeging van de verschillende 
dodenherdenkingen in 1961. Over andere kwesties, zoals de viering op zondag, bleven de 
meningen verdeeld. De langlopende discussie rondom de status van Bevrijdingsdag toonde 
de ambivalente houding van de politiek ten aanzien van deze dag. Hoewel 5 mei altijd werd 
bestempeld als een dag van nationaal belang, was men maar met moeite (en soms niet) bereid 
om politieke instrumenten ter bevordering van deze feestdag aan te wenden.

De laatste vijftien jaar is de betekenis van 4 en 5 mei breder geworden. Door het verleggen 
van het accent naar gewapende conflicten van nu en de viering van vrijheid in het algemeen, 
is het nationale karakter van de herdenking en viering verminderd. Daar staat echter tegen
over dat er bijzondere aandacht uitgaat naar de Nederlandse oorlogsslachtoffers in recentere 
conflicten zoals in Irak o f Afghanistan. Bovendien tonen initiatieven als het Manifest voor 
Vrijheid aan dat er een zekere behoefte bestaat om met behulp van 5 mei de nationale eenheid 
en samenhang te versterken. Het initiatief van Ronald van Raak valt in feite in dezelfde cate
gorie.
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