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de uitzending van het herdenkingsconcert dat plaatsvindt in de Nieuwe
Kerk (ruim achthonderdduizend kijkers) en laat aan de reportage van de
herdenking op de Waalsdorpervlakte een korte documentaire voorafgaan
over het 'Pas Op'-onderduikerskamp op de Veluwe (eveneens ruim
achthonderdduizend kijkers). Na de reportage houdt een der bisschoppen
voor de KRO een toespraak van vijf minuten (er zijn nog geen driehon-
derdduizend kijkers) - er volgt dan nog een programma (nog geen
honderdvijftigduizend kijkers) waarin drie vervolgden van gedachten
wisselen met een groep jeugdigen van ongeveer veertienjaar, en de KRO
beëindigt zijn uitzending met een Britse speelfilm over enkele veteranen
van de Royal Air Force die elkaar veertig jaar na de oorlog voor het eerst
weer ontmoeten - er zijn ruim achthonderdduizend kijkers.

Op 5mei zendt op Nederland I eerst de Nos uit, vervolgens (na zeven
uur tien des avonds) de VPRO - op Nederland II is de Nos in de aether
en van tien uur veertig af de Avro. Alle door het nationaal Comité op
die dag georganiseerde manifestaties worden, hetzij op Nederland I,
hetzij op Nederland II (èn via de radio) door de Nos uitgezonden (het
feest in het Ahoy-sportpaleis trekt meer dan anderhalf miljoen kijkers)
en de Avro doet met het militaire concert in 'De Doelen' (bijna een
miljoen kijkers) hetzelfde. Bovendien staan in de VPRO-uitzending Kees
van Kooten en Wim de Bie op hun eigen sarcastische wijze bij het
oorlogsgebeuren stil (er zijn meer dan twee miljoen kijkers)', waarop dan
nog later op de avond een kritische discussie volgt over Nederlands
naoorlogse ontwikkeling (bijna zevenhonderdduizend kijkers) alsmede
het derde en laatste deel van een Duitse documentaire over het proces
(het duurde zeven jaar) tegen zestien bewakers van het concentratie- en
vernietigingskamp Majdanek (ruim achthonderdduizend kijkers). Op
Nederland II zendt de Nos dan een documentaire uit over de veranderde
betekenis die het herdenken van de Tweede Wereldoorlog sinds de
bevrijding heeft gekregen (eveneens ruim achthonderdduizend kijkers),
èn een filmportret (bijna zevenhonderdduizend kijkers) van Israëls zesde
president, Chaïm Herzog, die als majoor in het Britse leger deelnam aan
de bevrijding vanTwente en van het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Van de televisieprogramma's die in de daarop volgende dagen uitge-
zonden worden, willen wij vermelden dat de Evangelische Omroep, de
EO (toegelaten in '70), er op 7 mei een wijdt aan oorlogspremier Ger-

I Zij beelden twee broers uit die tot de 'net-niet-generatie' behoren: te jong voor
het verzet maar daar weI over opsnijdend - een van de twee beroemt er zich op dat
hij een Duitser die de weg naar het station vroeg, de verkeerde kant op had gestuurd.
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