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Evenals het voorgaande jaar hebben wij dit jaar moeten besluiten om
de activiteiten met betrekking tot de viering van de bevrijding te versoberen en te beperken tot het leggen van bloemen op het
Regimentenplateau op 16 april en 5 mei 2021.
Hopelijk zijn we volgend jaar weer instaat om de viering in zijn volle
omvang te laten plaatsvinden.

Ontdekkingstocht door het Bevrijdingsbos

Activiteitenagenda

Vrijdag 16 april 2021:
Viering bevrijding van stad
Groningen

Met grote groepen samenkomen is onder de huidige Coronamaat–
regelen niet mogelijk. Maar met het gezin een buitenactiviteit doen is
wel mogelijk, binnen de daarvoor gestelde eisen. Een hele leuke
manier om het Bevrijdingsbos eens op een andere manier te beleven
is het doen van de ontdekkingstocht die speciaal ontwikkeld is voor
de jongeren. Via de website (klik hier) is de speurtocht ook te
downloaden.

Woensdag 5 mei 2021:
Viering Bevrijdingsdag
20 november 2021:
Internationale Dag van de Rechten
van het Kind
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Vrijheidsmaaltijd
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft Yvette van Boven gevraagd om
het recept voor de Vrijheidsmaaltijdsoep van 2021 te ontwikkelen. Het
is een gemakkelijk, heerlijk recept dat iedereen kan bereiden,
eventueel met een eigen twist. Maar het is vooral een ideale
voedingsbodem voor een goed gesprek over vrijheid en onvrijheid. Of
dat nu in gezinsverband aan de keukentafel is of, mits de
coronamaatregelen dat toelaten, met de hele buurt aan een lange tafel.
Tegen 5 mei 2021 zal ook op onze website www.bevrijdingsbos.nl het
recept voor de Vrijheidsmaaltijdsoep te vinden zijn.

Verhalen van de
Canadese Helden
In de periode van 13 april tot en met
16 april hangen in de stad
Groningen een aantal banners met
daarop de foto’s van de bevrijders.
Deze Canadezen zijn bij de
bevrijding van Groningen om het
leven gekomen. Op onze website
staan de verhalen achter deze
helden. In samenwerking met de
provincie Groningen, Het V-fonds,
Het Oorlog en VerzetsCentrum
Groningen, de Canadese
Begraafplaats in Holten en CSG
Wessel Gansfort zijn de verhalen tot
stand gekomen.

Een bijzonder verhaal
Een van de adviseurs van Stichting Het Bevrijdingsbos, Paul Burm,
heeft naar aanleiding van de viering van de bevrijding zijn bijzondere
verhaal op papier gezet. Graag delen wij zijn verhaal op deze manier.
Wat betekent dat en wat houdt dat in: VRIJHEID
Mijn vader verliet de nitief deze wereld op 74 jarige leeftijd, afgerond
driekwart eeuw, in 1967. Ik ben nu 77 jaar, grofweg afgerond, ook
driekwart eeuw.
Mijn vader heeft in zijn leven superlatieven meegemaakt. Heel veel
praktische uitvindingen voor het aangename leven. Zoals: elektriciteit,
telefoon, fotogra e, lm, automobiel, geneesmiddelen, duikboten,
vliegtuigen, kernenergie, eerste mens in de ruimte, enz, enz
Daar tegenover heeft mijn vader twee grote wereldoorlogen
‘meegemaakt’ WO I vier jaar lang als twenner gemobiliseerd, vier jaar
in Mexico een leven opgebouwd, dat door de revolutie van 1926 werd
afgebroken, terug in Nederland de crisisjaren beleefd en als vader van
een groot gezin met geluk WO II doorgekomen. De atoombommen op
Japan was de donkere kant van de kernsplitsing.
Op bijna 25 jarige leeftijd verloor ik mijn vader en ik was in de veronderstelling dat mijn vader slechts vrede op Neerlands grondgebied
heeft gekend, geen honger, geen onderdrukking, want zó dacht ik als
generatie na WO II. En nu 50 jaar later denk ik nóg zo. Ik heb geen
honger gekend, geen angst, geen overheersing van een bezetter. Ik
mag vrij door Nederland reizen en later door Europa en met een
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paspoort verder de (vrije) wereld intrekken. Ik mag denken, spreken,
schrijven en doen en laten wat ik wil. Ik kan mezelf ontplooi-en, dromen,
wat ik ambieer, van mening verschillen, discussiëren. Slechts in de media
las je over een koude oorlog, maar slechts zij, die WO II bewust hebben
meegemaakt hadden angst en gingen zelfs hamsteren, wij ‘jongeren’
wisten niet wat oorlog en bezetting in hielden. Bij de inval van de Russen
in Hongarije in 1956 zaten in Nederland de kerken vol met biddende
mensen; de jeugd vond het spannend meer niet. In de jaren zestig
werkte ik een half jaar in Zwitserland en kreeg bij binnenkomst een A4-tje
met een lijst van levensmiddelen en de hoeveelheid, die minimaal in een
huishouding aanwezig moest zijn. Dit was nog een nasleep van WO II.
Bovendien liet men mij de schuilplaatsen in de bergen zien, die
gebouwd waren voor de hele bevolking bij oorlogsdreiging.
Wij mogen in alle vrijheid plannen maken. Hoe kunnen wij ons nu 75 jaar
na 1945 inbeelden om op 5 mei uitzinnig te gaan dansen en
wildvreemden om de hals vliegen onder het roepen van: “Wij leven in
vrijheid!!!!! En zijn nog steeds vrij!!!!!!!!!, al drie generaties!!!!!!!!”
De basis van deze vrijheid ligt in WO II, waarin onze bevrijders vele offers
gaven om ons te bevrijden. Daarnaast waren er mensen met visies om te
beginnen met Europa te helpen met Marshallhulp van uit de Verenigde
Staten en een Europees initiatief om de Europese landen te verenigen.
Laatst genoemde is wel het belangrijkste; we zullen te allen tijde ons
vreselijk moeten inzetten om de Europese eenheid waar te maken, te
handhaven en steeds verder uit te breiden. Ieder Europees Parlementslid
dient vóór alles die eenheid voor ogen te houden en dit uit te dragen in,
maar voor al buiten, dat immense Parlement, buiten bij de man in de
straat. En daarbij moet politiek pas op de tweede plaats komen.
5 mei moet een dag zijn van dankbaarheid, voor al diegenen, die ons,
ONZE VRIJHEID hebben gegeven.
Paul Burm
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