Nederland is twee
minuten stil op 4 mei.
Uw organisatie
toch ook?

20.00 - 20.02 uur

4 mei 20.00 uur
Twee minuten stilte

Twee minuten stilte in
branches en bedrijven

O

Openbaar vervoer
Al het openbaar vervoer in Nederland staat op 4 mei om 20.00
uur twee minuten stil, zolang de verkeerssituatie dat toelaat.
De treinen van NS, Arriva, Veolia, Synthus en Connexxion, de
metro’s en trams van gvb, ret en overige regionale vervoerders staan twee minuten stil op het baanvak zodat personeel
en reizigers kunnen herdenken. Op stations en in de stationswinkels worden de twee minuten stilte gerespecteerd. Bussen
en taxi’s staan stil als de verkeerssituatie dat toelaat.

Herdenken gebeurt niet alleen bij het Nationaal Monument op
de Dam, maar in elke gemeente in Nederland, bij één van de
ruim 3500 oorlogsmonumenten. Iedereen kan overal twee minuten stil zijn en respect voor de doden tonen. En iedereen kan
het anderen mogelijk maken de twee minuten stilte in acht te
nemen.

Vliegverkeer
Is het u wel eens opgevallen dat tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei om 20.00 uur geen vliegtuigen overvliegen? Dat
komt omdat op 4 mei tussen 19.45 uur en 20.15 uur een start- en
landingsverbod op Schiphol geldt. Rijkwaterstaat zorgt ervoor
dat het luchtruim boven de Dam en de Waalsdorpervlakte,
waar ook een Nationale Herdenking plaatsvindt, leeg wordt
gehouden. Mocht door omstandigheden toch gevlogen moeten
worden, dan blijven vliegtuigen op tien kilometer hoogte.

p 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. Dan herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies
nadien. Uit respect voor de doden is het overal in het land om
20.00 uur twee minuten stil. Onderzoek wijst uit dat 84% van
de Nederlanders herdenken op 4 mei belangrijk vindt. Ook het
draagvlak voor het vieren van de bevrijding op 5 mei is groot:
73% van de Nederlanders hecht waarde aan deze dag.

Door de toenemende mobiliteit en de 24-uurseconomie is het
wél een extra uitdaging om die twee minuten stilte te realiseren. Gelukkig zetten veel branches, bedrijven en organisaties
zich hiervoor in, waardoor het ook vandaag de dag elk jaar
weer lukt. Zo geldt op Schiphol een start- en landingsverbod,
staat het treinverkeer stil en gaan zelfs websites op zwart. In
deze brochure laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei zien hoe
uw branche, bedrijf of organisatie de twee minuten stilte om
20.00 uur op 4 mei kan respecteren.
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Verkeersbranche
De Verkeersinformatiedienst en Rijkswaterstaat dragen bij aan
de mogelijkheid tot herdenken op de weg. Op de elektronische
borden boven de snelwegen staat vanaf 3 mei de boodschap
‘Veilig herdenken? Zoek een parkeerplaats, niet op de vluchtstrook’.
Ook de anwb attendeert zijn klanten op de herdenking op
4 mei en het veilig parkeren van de auto.

3

Sportbranche
Vaak stemmen sport- en fitnesscentra in heel Nederland de
televisie af op de Nationale Herdenking en stoppen sporters
even om te herdenken. Amateurclubs en organisaties van
grote sportevenementen respecteren 4 mei. Zo paste de knvb
op 4 mei 2005 de programmering van de Champions Leaguewedstrijd psv-ac Milan in Eindhoven aan. Tijdens de wedstrijd werd er samen herdacht. Om 20.00 uur ging de bal op de
stip en was het in het stadion twee minuten muisstil.
Horecabranche
Veel cafés sluiten op 4 mei de tap van 19.45-20.15 uur en stemmen de televisie af op npo 1. Met dank aan Koninklijke Horeca
Nederland (khn) kan de horecabranche zijn gasten nog beter
informeren. khn informeert alle aangesloten horecabedrijven
over 4 mei via haar website en digitale nieuwsbrieven. Voor de
hotels zijn brieven in meerdere talen beschikbaar om de (inter)
nationale gasten te informeren over 4 en 5 mei in Nederland
en over de twee minuten stilte om 20.00 uur. Hotels en restaurants respecteren de twee minuten stilte zelf ook.
Winkeliersbranche
In de Winkeltijdenwet, aangenomen in 1996 onder het kabinet-Kok I, is vastgelegd dat op 4 mei na 19.00 uur een winkel
gesloten moet zijn. Helaas zijn er winkels die vanwege de
24-uurs economie toch open zijn, terwijl de Winkeltijdenwet
duidelijk is.
Theaterbranche
Organisatoren van theatervoorstellingen en concerten houden
rekening met de herdenking op 4 mei en starten vaak om 20.30
uur. Zo liet Mojo Concerts het concert van Robbie Williams op
4 mei 2014 om 20.30 uur beginnen. Mocht een latere aanvangstijd niet mogelijk zijn, dan wordt er tijdens het optreden herdacht, zoals in 2010 gebeurde tijdens een concert van de band
Counting Crows in Ahoy’ Rotterdam.
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Maak de twee minuten
stilte mogelijk
Werk
Houd rekening met 4 mei. Plan geen vergaderingen of andere
activiteiten op deze avond, zodat uw werknemers in de gelegenheid zijn om te herdenken. U kunt natuurlijk ook samen
met medewerkers een herdenking bij een oorlogsmonument in
de buurt bezoeken. Moet er toch gewerkt worden, stel dan uw
medewerkers in de gelegenheid om de herdenking op televisie
te bekijken. Is uw organisatie 24 uur open zoals een ziekenhuis
of verpleeghuis? Vraag medewerkers/bewoners hoe zij graag
willen herdenken. Eveneens kunt u verwijzen naar de website
van de gemeente in uw woonplaats voor meer informatie over
lokale herdenkingen.
Social media
Misschien dat u persoonlijk op Facebook, Twitter, Whatsapp
of andere social media op 4 mei om 20.00 uur al stil bent, maar
u kunt ook als organisatie de stilte respecteren en in navolging
van bol.com geen mails versturen tussen 19.45 uur en 20.15 uur.
U kunt ook uw website twee minuten stil laten staan met een
homepage take-over, zoals dagblad Metro sinds 2012 doet.
In 2014 toonden de televisiezenders Fox, National Geographic
Channel, Fox Sports, 24Kitchen en Fox Life op 4 mei om 20.00
uur een clip (zonder geluid) met het gedicht van de winnaar
van de jaarlijkse dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei.
Televisie
Indien u op 4 mei aan het werk bent, stem dan de televisie af
op de Nationale Herdenking en geef medewerkers en/of klanten de gelegenheid de televisie-uitzending te volgen. Ook op
de radio wordt aandacht besteed aan 4 en 5 mei. Radio npo 1 en
3fm hebben op 4 mei de gehele dag een speciale programmering en de herdenking wordt rechtstreeks uitgezonden.
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Alle tips voor 4 mei:
• Hang op 4 mei de Nederlandse vlag
halfstok vanaf 18.00 uur tot zons
ondergang;
Zet
uw website op zwart of maak een
•
homepage take-over met de tekst:
‘4 mei 20.00 uur, twee minuten stil’;
• Stuur geen mails tussen 19.45 uur en
20.15 uur;
• Attendeer medewerkers en/of klanten
op de herdenking;
• Sportscholen: las een pauze in tussen
19.45 uur en 20.15 uur, zodat uw
medewerkers en de klanten kunnen
herdenken;

•

•

5 mei

Sportwedstrijden: leg de bal om 19.55
uur op de stip. Ga na 20.02 uur verder
met spelen. Als het kan: begin om
20.30 uur. Dan hebben mensen de gelegenheid om te herdenken voordat zij
naar de wedstrijd komen;
Gebruik op Twitter #Dodenherdenking wanneer u twittert over wat uw
bedrijf of organisatie doet in het kader
van 4 mei.

4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op 5 mei
vieren we de Bevrijding en de vrijheid. We staan stil bij het feit
dat we vrij zijn van onderdrukking en bezetting, en vieren het
herstel van de rechtsstaat en democratie.

Voor meer informatie:
www.4en5mei.nl

foto: nationaal comité 4 en 5 mei

Nationale Herdenking op de Dam
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Vieren van de vrijheid
Op 5 mei ochtend begint de Nationale Viering van de Bevrijding
met de 5 mei-lezing en een kinderlezing over vrijheid in een van
de provincies. Daarna wordt het Vrijheidsvuur ontstoken op de
veertien Bevrijdingsfestivals die op 5 mei worden gehouden:
het grootste gratis culturele festival van Nederland waar behalve muziek ook projecten over bevrijding, vrijheid, mensenrechten en democratie centraal staan.
4 en 5 mei worden afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Dit concert wordt vanaf 21.00 uur live uitgezonden op npo 1. Op npo 3 is een speciale uitzending te zien
over de Bevrijdingsfestivals.
Wat kan uw organisatie doen op 5 mei?
Hang de Nederlandse vlag in de top tussen zonsopgang 5
mei en zonsondergang 5 mei;
• Vier 5 mei! 5 mei is een nationale feestdag. Het Nationaal Comité pleit ervoor dat 5 mei voor iedereen een vrije dag wordt.
Het is belangrijk om op één dag in het jaar gemeenschappelijk stil te staan bij het belang van onze vrijheid. Geef uw
medewerkers vrij en neem zelf ook een vrije dag;
• Hang een poster op van het Bevrijdingsfestival bij u in de
buurt;
• Attendeer uw medewerkers en klanten op lokale activiteiten
en festiviteiten die op 5 mei plaatsvinden;
• Laat zien op social media wat uw bedrijf of organisatie doet
in het kader van 5 mei. Gebruik op Twitter #Bevrijdingsdag.

•

Voor meer informatie: www.4en5mei.nl
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Waarom wij stil zijn:
Nationale Spoorwegen:
Engelhardt Robbe, CFO van de NS:
“NS laat elk jaar zien dat het herdenken
en vieren belangrijk vindt. Juist nu is
het zó belangrijk om goed vast te houden aan en te investeren in gezamenlijke
waarden, zoals de nationale momenten
van herdenken en vieren. Aandacht voor
vrijheid is cruciaal. NS respecteert de
Nationale Herdenking en zet om 20.00
uur de treinen stil. Zo maken wij het ook
voor onze treinreizigers mogelijk te herdenken. Op 5 mei vervoert NS honderdduizenden mensen naar de 14 Bevrijdingsfestivals en naar het 5 mei-concert
op de Amstel.’’

Koninklijke Horeca Nederland:
“Horecaondernemers verzorgen de gastvrijheid van Nederland en zijn de ontmoetingsplek voor jong en oud. Daarom
werken we graag mee aan de informatieverstrekking over herdenken en vieren
van de vrijheid, zodat elke generatie
met respect aandacht besteedt aan 4 en
5 mei”, aldus algemeen directeur Lodewijk van der Grinten van khn.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met:
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 vr Amsterdam
020-718 35 00

