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duizend. Velen gaan ook naar Amersfoort om er het vernieuwde con-
centratiekamp-museum te zien. Dat is een permanent oorlogsmuseum
maar zo zijn er in den lande enkele tientallen met als grootste het
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon (in de Peel) dat
jaarlijks door tegen de tweehonderdduizend personen wordt bezocht.

Ook is het een vorm van herinnering dat de PIT in april vier bijzon-
dere postzegels is gaan uitgeven: één gewijd aan het thema onderdruk-
king en verzet, één aan de Geallieerde hulp, één aan de bevrijding, één
aan het Indische oorlogsleed. Dan wordt op 4 mei plaatselijk nog aan de
bezetting herinnerd doordat nieuwe monumenten worden onthuld (dat
geschiedt in 33 gemeenten) of dat (Amsterdam) toelichtingen worden
geplaatst op eerder aangebrachte straatnaamborden die de namen van
gesneuvelde illegale werkers vermelden. Amsterdam voegt op 4 mei aan
de bestaande namen zeven nieuwe toe - wordt er het doek van wegge-
trokken, dan bevinden zich onder de aanwezigen familieleden en kame-
raden van diegenen die nu worden herdacht. Na veertig jaar - maar er
vloeien tranen.

*

In maart liet minister-president Lubbers via de provinciale besturen een
rondschrijven toekomen aan alle gemeentebesturen waarin aan deze
verzocht werd er op toe te zien dat op vrijdagavond 4 mei café's en
openbare vermakelijkheden de gehele avond of tot negen uur gesloten
zouden zijn en dat de stilte van twee minuten in acht zou worden
genomen. Ook werd in dit rondschrijven het thema van de herdenking
aangegeven: 'herdacht zullen worden allen, burger zowel als militair, die
sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog wanneer of waar ook ter
wereld zijn gevallen in het belang van het koninkrijk, alsmede van allen
die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen' - men ziet:
niet alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog zullen worden
herdacht maar ook diegenen die in de periode 1945-1950 zijn gesneuveld
in Nederlands-Indië (ruim drie-en-twintighonderd militairen van de
Koninklijke Landmacht en van het Knil, ruim tweehonderd van de
Koninklijke Marine, het Korps Mariniers inbegrepen) of in 1950-52 in
Korea (ruim honderd gesneuvelden van het Korea-bataljon) of van 1979
af in Libanon waar Nederland een bataljon, later tot compagnie vermin-
derd, heeft bijgedragen aan een Vredesmacht van de Verenigde Naties
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