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In Rotterdam begint om kwart voor elf een oecumenische dienst in
de op 14 mei '40 goeddeels verwoeste maar sindsdien gerestaureerde St.
Laurenskerk. Er zijn negenhonderd aanwezigen, onder wie koningin
Beatrix, prins Claus, minister-president Lubbers, enkele leden van zijn
kabinet, talrijke leden van de Staten-Generaal.

's Middags vindt op het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam een
Bevrijdingsvliegfeest plaats, waarbij ca. zeventigduizend toeschouwers in
de Tweede Wereldoorlog gebruikte toestellen zien voorbijvliegen, en is
er in de Maasstad in het Ahoy-sportpaleis een grote vrijheidsmanifestatie
- weer zijn de hoge gasten die de dienst in de St. Laurenskerk bijwoon-
den, aanwezig, maar óók ca. achthonderd jongeren uit alle delen des
lands, óók ca. drieduizend illegale werkers en vervolgingsslachtoffers uit
Nederland zowel als uit Indië, óók ca. vijfhonderd buitenlandse vetera-
nen, óók ca. duizend vertegenwoordigers van tal van groeperingen in de
samenleving. Eregasten worden er verwelkomd uit negen staten die
bijdroegen tot de bevrijding van Nederland en Indië: Australië, België,
Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Polen, de Sowjet-
Unie, de Verenigde Staten. De minister-president houdt een sobere
herdenkingstoespraak waarin, alweer, gewezen wordt op de noden in de
wereld anno '85 en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Op de
toespraak volgt een gefilmd overzicht van de periode 1945-1985, afge-
wisseld met dansen ter ere van de bondgenoten. Aan het slot rijden
veteranen van de Irene-brigade in oude jeeps de juichende zaal binnen.

Diezelfde middag worden in Wageningen de capitulaties van Duits-
land en Japan herdacht in aanwezigheid van de militaire attaché's der
bondgenoten. Prins Bernhard, die er veertig jaar eerder aan Blaskowitz
zijn aanvullende eisen stelde, is door ziekte verhinderd de plechtigheid
bij te wonen - wèl aanwezig zijn prinses Margriet, wier geboorte begin
'43 vreugde wekte in bezet gebied, en haar man, Pieter van Vollenhoven.

Einde? Neen, de feestviering wordt des avonds voortgezet - in 'De
Doelen' in Rotterdam biedt de minister van defensie aan de koninklijke
familie, de ministers, de leden van de Staten-Generaal, de ambassadeurs
der bondgenoten en talrijke oorlogsveteranen, illegale werkers en ver-
volgden een militair concert aan. De Marinierskapel, de Koninklijke
Militaire Kapel en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht vullen het
programma, waarin ook nog Vera Lynn optreedt - en veler gedachten
gaan terug naar de uren waarin zij, alle Duitse verboden ten spijt, de
warme stem van die toen jeugdige Britse zangeres in de uitzendingen
van de BBC trachtten op te vangen.
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