
             

Uitnodiging: ‘Den Haag Herdenkt’ op 4 mei 
 
De stad Den Haag is zwaar getroffen in de 2e 
Wereldoorlog. Daarbij heeft ieder stadsdeel zijn 
eigen geschiedenis. Om elkaars verhalen te 
leren kennen en om de verhalen te bewaren 
met het oog op het heden en de toekomst, 
organiseren we een stadsbrede Haagse 
dodenherdenking in de Grote Kerk - Huis voor 
de Stad. Dit jaar kunnen we voor het eerst de 
deuren open zetten om u daarbij te 
verwelkomen: 4 mei van 18.15–19.15 uur. 
 

‘Den Haag Herdenkt’ sluit zich aan bij het landelijke jaarthema voor 4 en 5 mei: “Vrijheid in 
verbondenheid”. De onderlinge verbondenheid vergroten we door scholieren in gesprek te brengen 
met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt en door inwoners met elkaar in gesprek te brengen 
over herdenken. Op dit moment voelen we ook een diepe verbondenheid met de mensen in 
Oekraïne die vechten voor hun vrijheid. In ons programma krijgt het allemaal een plek. 

 
- Burgemeester Jan van Zanen zal spreken. 
- We gedenken de Haagse slachtoffers in WOII en staan stil bij de vele monumenten in Den Haag. 
- We zijn blij dat Yvonne Keuls haar ontroerende oorlogsverhaal met ons wil delen.  
- Kleinkunstenaar Max Douw zal enkele liedjes zingen bij het verhaal van Yvonne Keuls.  
- Een koor met onder anderen Oekraïense zangers zal een vredeslied zingen.  
- We krijgen een korte impressie van het gesprek tussen scholieren en ouderen. 
- Willem Post vertelt over de verrassingsaanval in mei 1940 en over de geboden weerstand.  
- Jongeren zullen hun gedicht voordragen en we zien schilderijen die zij hebben gemaakt. 
- We sluiten het programma af met een vredesritueel door mensen vanuit verschillende 
  levensbeschouwingen en religies verenigd in de Stichting Prinsjesdagviering.  
- Na afloop bent u welkom voor twee minuten stilte en kranslegging op het Carnegieplein. 
 

Voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst verzorgt Dialoog in Den Haag van 15.30 tot 17.00 uur 
een dialoog in het pand van PEP, Riviervismarkt 2, over het thema: ‘Wat betekent herdenken voor 
u, voor jou?’ We bieden u om 17.30 uur in de kerk graag een kop vrijheids-maaltijdsoep aan á € 
2,50. Deze bijdrage kunt u bij het afhalen van uw maaltijdsoep geven. 
 
Aanmeldingen voor dialoog, soep en de herdenking kan via deze link. Wanneer u op ‘registeren’ klikt 
kunt u zich aanmelden. Als dit niet lukt, neem dan contact op met: info@huisvoordestad-
denhaag.nl. 
 
De wandeling van de Grote Kerk naar het Carnegieplein is 1,3 km lang, ongeveer 15 á 20 minuten lopen. Met het OV: loop 
via de Hoogstraat naar tramhalte Kneuterdijk (7 minuten). Neem daar bus 24 richting Kijkduin of bus 28 richting 
Zuiderstrand. Uitstappen bij halte Vredespaleis. 

_____________________________________________________________________________ 

Meer informatie:  
Wendy Meijer (programmamaker Dialoog in Den Haag) – 06 20610921  
Wietske Verkuyl (programmamaker van Grote Kerk - Huis voor de Stad) – 06 38267000 
Ad van der Helm (voorzitter St. Prinsjesdagviering) – 06 51577436 
 
Den Haag herdenkt is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk, Dialoog in Den Haag, Stichting 
Prinsjesdagviering, de Protestantse Kerk in Den Haag, de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Haags Vredesinitiatief en het 
Interreligieus Beraad Segbroek, met medewerking van het Segbroek College, het Sorghvliet Gymnasium en de Stichting Nationale 
Herdenking ’s-Gravenhage. 
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Programma overzicht 4 mei: Den Haag Herdenkt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


