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Geachte Raad, 

2020 is het jubileumjaar van 75 jaar vrijheid. We herdenken het beëindigen van de Tweede 

Wereldoorlog en vieren dat we sindsdien in vrijheid mogen leven. Samen dragen wij de 

verantwoordelijkheid om die vrijheid door te geven aan volgende generaties. Het doorgeven van 

deze verantwoordelijkheid en de verhalen daaromheen staan, samen met het thema verbinding, 

centraal bij alle gebeurtenissen in Wassenaar rondom dit jubileumjaar. 

Ook in Wassenaar zijn er al verschillende initiatieven geweest om te herdenken en te vieren. Zo 

was er op 27 januari de indrukwekkende Holocaust-herdenking op begraafplaats Persijnhof, waar 

ook het tijdelijke lichtmonument ‘Levenslicht’ werd onthuld. Daarnaast vond 27 februari de 

herdenking voor de Franse Commando’s plaats op de Wassenaarse Slag. Tot slot heb ik samen met 

een ooggetuige op 3 maart een krans gelegd voor het bombardement op Bezuidenhout. 

De aangekondigde coronamaatregelen door de landelijke overheid hebben echter gevolgen voor de 

aankomende herdenkingen, vieringen en andere initiatieven. Voor Koningsdag en 4 en 5 mei 

roepen de Oranjebond en het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedereen op ‘vanuit huis in 

verbondenheid toch stil te staan bij de verschrikkingen van toen en bij de waarde van onze vrijheid 

nu’.  

Geprobeerd wordt om deze activiteiten aan te passen, in zeer kleine schaal te organiseren of te 

verplaatsen naar later dit jaar. Daarnaast wordt er momenteel gekeken of er met enkele 

activiteiten een combinatie gemaakt kan worden met de geplande feestweek rondom de Paauw van 

15 t/m 20 september 2020. Uiteraard worden alle ontwikkelingen hierbij nauwlettend in de gaten 

gehouden. Hieronder vindt u een update van de geplande evenementen en projecten.  
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The Passion, 3 t/m 5 april 

De uitvoering van The Passion, die plaats zou vinden in de Jozefkerk, wordt uitgesteld naar later dit 

jaar. 

 

Lintjesregen - 24 april 

De minister van BZK heeft vanwege het Coronavirus besloten tot een aangepaste uitreiking van 

onderscheidingen tijdens de Algemene Gelegenheid (AG). Op vrijdag 24 april zal ik twee 

Wassenaarse inwoners op afstand via een beeldverbinding op de hoogte brengen van het 

koninklijke nieuws en in het oranje zonnetje zetten. Later dit jaar volgt er alsnog een collectief 

moment voor het uitreiken van de lintjes.  

Koningsdag wordt Woningsdag - 27 april 

Het bestuur van de Wassenaarse Oranje Vereniging 'Koningin Wilhelmina' heeft vanwege de 

maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus alle activiteiten op Koningsdag 2020 

afgelast.  

Er komt wel een (kort) programma van Midvliet met onder andere de toespraak van voorzitter 

Jan Stallinga en een interview met de burgemeester. Deze wordt op Koningsdag uitgezonden. De 

Oranjevereniging heeft plannen voor een alternatieve invulling van Koningsdag in Wassenaar (zie 

De Wassenaarse Krant van deze week).  

 

Landelijk wordt Koningsdag thuis en online gevierd. Koningsdag is dit jaar omgedoopt tot 

‘Woningsdag’, met een afgestemd programma. De Oranjebond vraagt kerken overal de klokken te 

luiden tussen 9.45 en 10.00 uur, en de vlag uit te hangen ‘als teken van verbinding, verdriet en 

vreugde’ en aansluitend wordt iedereen gevraagd het Wilhelmus mee te zingen of te spelen. Om 

12.00u start een digitale vrijmarkt, er worden compilaties en optredens van artiesten uitgezonden 

en om 16.00u is er een ‘nationale toost’ op de koning.   

 

Presentatie boek ‘Toen hun jeugd stopte’ van Peter Knijnenburg - 29 april 

Het eerste exemplaar van het boek zal op 29 april aan mij aangeboden worden in Raadhuis De 

Paauw, waarna het boek in de verkoop gaat. De auteur, Peter Knijnenburg, zal zijn boek op een 

later moment alsnog publiekelijk presenteren met een optreden van het Bevrijdingskoor.  

 

Herdenking voedseldropping Renbaan Duindigt - 3 mei 

Is afgelast. 

  

Bevrijdingsconcert Excelsior ‘The armed man’ - 3 mei 

Het bevrijdingsconcert van muziekvereniging Excelsior met het optreden van Wassenaar Vocaliter 

wordt verplaatst naar november dit jaar.  

 

Dodenherdenking en Ereboek - 4 mei 

Geen grote, publieke ceremonie. Ik zal ’s morgens samen met mijn echtgenote en dochter Sien 

een krans leggen namens het gemeentebestuur bij het monument aan de Schouwweg. Andere 

organisaties en inwoners kunnen dat vanaf 12.00 uur ook doen. 
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In de middag hou ik een toespraak in de Raadzaal van De Paauw. Het Ereboek Wassenaarse 

Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zal dan eveneens gelanceerd worden in aanwezigheid 

van een aantal leden van de werkgroep ‘Namenlijst’. Dit unieke Ereboek bevat 574 namen en is 

samengesteld op grond van de ‘Namenlijst’, die in 2016 is gepubliceerd. Er wordt een videoverslag 

gemaakt, dat na 19.00 uur via www.wassenaar.nl/4mei bekeken kan worden.  

 

Vlaginstructie 4 mei 

In afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei (vlag halfstok van 18.00 uur tot 

zonsondergang), hangt de Nederlandse vlag dit jaar op 4 mei de gehele dag halfstok, van 

zonsopgang tot zonsondergang. 

 

Besloten ceremonie Waalsdorpervlakte – 4 mei 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is de jaarlijkse herdenking op 4 mei aan 

de Waalsdorpervlakte dit jaar niet toegankelijk voor het publiek. Vorig jaar kwamen circa 4.000 

bezoekers naar de herdenkingsplaats. In overleg met de gemeente Wassenaar en de 

Veiligheidsregio Haaglanden is er wel toestemming gegeven aan het Erepeloton Waalsdorpervlakte 

om een besloten ceremonie te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de 1,5-meter-

afstand-beperking tot elkaar. Ik zal daar namens de gemeente een krans leggen. Het gebied is 

vanaf 17.00 uur t/m 21.00 uur niet toegankelijk. RTL4 zal een liveregistratie verzorgen. 

 

Bevrijdingsdag - 5 mei 

Alle geplande activiteiten op 5 mei, waaronder ontvangst bevrijdingsvuur en feest op de Berkhei, 

zijn afgelast. De Wassenaarse Oranjevereniging onderzoekt of enkele festiviteiten rond 75 jaar 

bevrijding verplaatst kunnen worden.  

 

International Chamber Music Festival – 3 t/m 7 juni  

Gaat in de geplande vorm niet door. 

 

Feestweek “De Paauw Bruist’ - 15 t/m 20 september 2020. 

In overleg met de Wassenaarse Horeca, de Oranjevereniging en de winkeliersvereniging wordt 

gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een feestweek rond de opening van de Paauw in 

september en het combineren met enkele activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Vanuit de 

gedachte voor en door Wassenaar willen we tal van maatschappelijke initiatieven aan elkaar 

verbinden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan een tweetal moties uit de Raad rondom de 

Dag van de Democratie en De Paauw Bruist.  

 

Stolpersteine 

De voorbereidingen voor het plaatsen van de eerste Stolpersteine gaan door.  

Met vriendelijke groet, 

drs. L.A. de Lange, burgemeester 

http://www.wassenaar.nl/4mei

