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5 MEI
WAT DOE JIJ?
➔ Hang de vlag uit
➔ Bezoek de online
Bevrijdingsfestivals
➔ Volg het Vrijheidsvuur
➔ Maak de
Vrijheidsmaaltijdsoep
➔ Kijk naar de 5 meilezing en het 5 mei
concert
➔ Bezoek de online
Vrijheidscolleges
➔ Luister naar de podcast
Vrijheidsgasten
➔ Praat samen over
vrijheid met de vragen
➔ Kijk de docu of lees
een boek

HANG DE VLAG UIT!
Op 5 mei mag de nationale
vlag (zonder wimpel) van
zonsopkomst tot
zonsondergang in de top.
- 4en5mei.nl

Gedicht
Job Verkuijl
Vrijheid geef je door
Vrijheid geef je door…
door te luisteren naar de verhalen van toen
en te vertellen wat er is gebeurd
door even stil te zijn …
Vrijheid geef je door…
door geen onderscheid te maken
en het goede te zien in een ander
door even stil te zijn …
Vrijheid geef je door…
door te beseffen dat er nog steeds oorlog is
en stelling te nemen tegen het kwaad
door even stil te zijn …
Vrijheid geef je door …
door iemand zijn eigen keuzes te laten maken
en die te respecteren
door even stil te zijn …
Dit gedicht is van Job Verkuijl uit klas 5VC en is in de
gedichtenwedstrijd VWO leerlingen als 2e gedicht geëindigd.

BEVRIJDINGSFESTIVALS

VOLG HET VRIJHEIDSVUUR

De veertien Bevrijdingsfestivals
bundelen dit jaar hun krachten voor
het grootste festival van Nederland!
Meer dan 200 programma’s, met
onder meer het optreden van de
Ambassadeurs van de Vrijheid
Davina Michelle, Tino Martin en
Jonna Fraser, vind je op:
> Bevrijdingsfestivals.nl

Het Bevrijdingsvuur is het nationale
symbool voor de bevrijding en het
besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ieder jaar wordt het
vuur in Wageningen, stad der
bevrijding, ontstoken en verspreid
over het land. Dit jaar is de
aangepaste ceremonie live te volgen
via > Wageningen45.nl

LUISTER NAAR DE PODCAST VRIJHEIDSGASTEN
Heb je meer zin in een passende podcast voor deze Bevrijdingsdag? Luister
dan naar de podcast Vrijheidsgasten via vrijheidscolleges.nl.
In deze reeks interviewt journalist Nicole Terborg sprekers van de
Vrijheidscolleges over hoe hun visie op vrijheid is ontstaan. O.a. Rajae el
Mouhandix, Robert Vuijsje, Angelique Houtveen, Eric Corton, Lucas de Man,
Massih Hutak, Blaudzun en Fresku vertellen over hoe zij vrijheid beleven en
invullen. Vrijheidscolleges.nl
> Ga naar Vrijheidscolleges.nl of zoek ‘Vrijheidsgasten’ via Spotify

VRIJHEIDSCOLLEGES 2021
De Vrijheidscolleges inspireren jong en oud
om na te denken over de waarde van
vrijheid. De sprekers van de Vrijheidscolleges
verwoorden hun visie op vrijheid in het
college met een persoonlijk verhaal. Vrijheidscolleges.nl

> Vrijheidscolleges.nl

Het fundament van
vrijheid
Dit jaar is Denker des
Vaderlands Daan Roovers
uitgenodigd om de
jaarthematekst te schrijven.
In haar essay ‘Het
fundament van vrijheid’
constateert Roovers dat
onze vrije samenleving
robuust is en onaangetast
lijkt. Lees de tekst hier:
>4en5mei.nl

5 MEI lezing
De 5 mei lezing dient als inspiratiebron voor het debat over vrijheid. Ook
houdt een basisschoolleerling een lezing over het thema ‘vrijheid’. De lezing
wordt door de NOS uitgezonden op NPO 1.
Bondskanselier Angela Merkel houdt dit jaar de 5 mei-lezing. In verband met
de coronamaatregelen verzorgt de bondskanselier de lezing via een live
verbinding vanuit Berlijn. De 5 mei kinderlezing wordt gehouden door de 12jarige Mily Al-Azzazi. - 4en5mei.nl

Geef vrijheid een
gezicht
4Free is een online omgeving over
vrijheid en keuzes maken voor
studenten in het voortgezet onderwijs
en mbo. Het digitale lesmateriaal is dit
jaar vernieuwd en bestaat uit twee
nieuwe films, met als titel Geef
vrijheid een gezicht. De films zijn
gemaakt in samenwerking met
Vluchtelingenwerk Nederland en het
Landelijk Steunpunt Gastsprekers
WOII-Heden. Bekijk ze op 4freenow.nl. - NC Magazine – voorjaar
2021

TIP Documentaire
Netflix docu:
De Kinderen van Truus (2020)
Geertruida Wijsmuller-Meijer redde
voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog meer dan tienduizend
Joodse kinderen. Onvergetelijk zijn
vooral de herinneringen aan 14 mei
1940, toen Truus tientallen kinderen
uit het Amsterdamse Burgerweeshuis
in veiligheid wist te brengen, vlak voor
de Nederlandse overgave.
– vprogids.nl

BOEKEN TIPS
De Keuze, Edith Eva Eger
Van de ruim 15 duizend gedeporteerden
uit het Hongaarse Kassa was Edith Eger
een van de zeventig mensen die de
oorlog overleefde. Pas op haar 90ste
besloot de psycholoog haar verhaal op
papier te zetten. – volkskrant.nl
Ik ga leven, Lale Gül
In deze autobiografische roman wordt
het verhaal verteld van een Turks meisje
in een streng Turks-islamitische
gemeenschap in Amsterdam en hoe die
haar vrijheid beperkte. - AD.nl
De Stand van vrijheid
In deze publicatie wordt verkend hoe de
Nederlandse bevolking vrijheid beleeft
en hoe men er in de dagelijkse praktijk
vorm aan geeft. Deze publicatie is
digitaal beschikbaar op - 4en5mei.nl
DenkBoek.nl
Ieder jaar wordt er door het Nationaal
Comité 4 en 5 mei een Denkboek
verspreid onder leerlingen van groep 7.
Aanvullend hierop is er vanaf dit jaar
ook een speciale kinderwebsite
beschikbaar: Denkboek.nl.- NC Magazine

VRAGEN
Wil je tijdens het eten van de
Vrijheidsmaaltijdsoep praten over vrijheid? Deze
vragen kunnen helpen bij het stellen van de juiste
vragen om het gesprek op gang te helpen. –
4en5mei.nl

WIE GUN JIJ MEER VRIJHEID
IN ZIJN/HAAR LEVEN EN
WAAROM?
– 4en5mei.nl

STEL ALLES IS MOGELIJK, WAT
ZOU JIJ DAN WILLEN
VERANDEREN IN DE WERELD?
– 4en5mei.nl

OP WELKE MANIER DRAAG JIJ
BIJ AAN VRIJHEID VOOR
ANDEREN?
– 4en5mei.nl

WAT IS HET MOEDIGSTE DAT
JE OOIT HEBT GEDAAN?
– 4en5mei.nl

