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Nationale Dodenherdenking zondag 4 mei 2014 
 
Zondag 4 mei 2014 vindt de jaarlijkse herdenking van de gevallenen plaats. Dat 

gebeurt in de ochtend in het Hinthamerpark op een heel bijzondere wijze, door het 

leggen van enkele Stolpersteine.  

 

Op 4 mei zijn de volgende herdenkingen georganiseerd:  

 

‘s-Hertogenbosch 

Om 18.30 uur wordt in de Grote Kerk (Kerkstraat) een herdenkingsbijeenkomst gehouden. 

Deze bijeenkomst, onder leiding van ds. Peter van Helden, predikant van de Protestantse 

Gemeente namens het Beraad van Kerken, staat in het teken van het landelijk thema 

‘Vrijheid geef je door’. Het Kamerkoor Mi Canto, onder leiding van Enrico van Schaik,  

verzorgt de muzikale omlijsting. Leerlingen van De Bossche Broek en het Sint-Janslyceum 

komen met eigen bijdragen. 

 

4 mei-lezing 

Sinds enige jaren staat in ’s-Hertogenbosch de 4 mei-lezing centraal.  Deze 

gastlezing wordt dit jaar verzorgd door voormalig minister en voorzitter van 

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), tevens oud - Verenigde Naties-gezant 

Jan Pronk (Scheveningen,1940). Jan Pronk zal in zijn 4 mei-lezing ingaan op zijn 

beleving van de Tweede Wereldoorlog  en de veranderende opvatting over het 

herdenken.  

 

Jan Pronk (PvdA) werd in 1971 lid van het Parlement en was in de jaren 

zeventig korte tijd lid van het Europees Parlement. In 1973 trad hij als 

minister voor Ontwikkelingssamenwerking toe tot het kabinet Den Uyl. Na 

begin jaren 80 werkzaam te zijn geweest als adjunct-secretaris-generaal 

bij de UNCTAD (de conferentie van de Verenigde Naties voor handel en 

ontwikkeling  keerde Pronk in 1986 terug in de Kamer, waar hij vanaf 

1989 minister voor Ontwikkelingssamenwerking was in het kabinet 

Lubbers III. Pronk behield de functie in het daaropvolgende kabinet-Kok I 

en bij de formatie van Kok II (1998) werd hij minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Begin deze 

eeuw was Jan Pronk ruim vijf jaar bijzonder VN-gezant in Soedan en 

vanaf 2008 enkele jaren voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad. 

Meer recent (2013) kwam Pronk in het nieuws door het opzeggen van 

zijn lidmaatschap voor bij de PvdA, omdat hij van mening was dat de partij te ver van de 

ideeën van de sociaaldemocratie verwijderd raakte, met name rond 

ontwikkelingssamenwerking en vreemdelingenbeleid. Thans is Jan Pronk als professor 
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emeritus verbonden aan het International Institute of Social Studies in Den Haag (onderdeel 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam). 

 

Kranslegging bij Bastion Anthonie  

Na de herdenkingsbijeenkomst gaat rond 19.40 uur de Stille Tocht van start naar het 

Verzetsmonument en het Joods Scholierenmonument bij de tijdelijke locatie Bastion 

Anthonie. De route van de Stille Tocht loopt van het Kerkplein, de Parade, Choorstraat, 

Clarastraat, Hinthamerstraat naar de Zuid-Willemsvaart – langs zorgcentrum Antoniegaarde 

– tot aan de hoek Hekellaan / Van Veldekekade. Nabij het Verzetsmonument en het Joods 

Scholierenmonument vindt de kranslegging door loco-burgemeester Snijders plaats. De 

kranslegging wordt militair ceremonieel ondersteund door het Regiment van Heutsz, en 
muzikaal door het koperensemble KAB, verbonden aan de Koninklijke Harmonie ’s-

Hertogenbosch. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen en wordt de 

kranslegging vervolgd. Stadschroniqueur Eric Alink sluit de herdenking af. 

 

Praktische informatie 

 

Verkeersafsluitingen rond Verzetsmonument Bastion Antonie 

Om een waardig verloop van de Stille Tocht en de plechtige bijeenkomst bij het 

Verzetsmonument (Sint Antonie) te garanderen, worden tijdelijke (kortdurende) 

verkeersmaatregelen getroffen rond de Parade, in de Hinthamerstraat en rond Sluis O 

(Zuid Willemsvaart) ter hoogte van beide monumenten. 

 

Aanmelden publiekelijke kranslegging  

Voor een goed verloop van de kranslegging worden organisaties, groeperingen en 

stichtingen die publiekelijk een krans of bloemstuk willen leggen gevraagd dit vooraf 

kenbaar te maken. U kunt de naam van uw organisatie en de namen van de personen die 

de krans gaan leggen mailen naar Jan de Wit, Kabinetszaken,j.dewit@s-hertogenbosch.nl 

of doorbellen: 073-6155159. 

 

 

 

De Nationale Dodenherdenking, elders in onze gemeente: 

 

Kruisstraat (Rosmalen) 
In Kruisstraat, bij het monument aan de Grintweg, zal loco-burgemeester Snijders om 17.00 
uur een krans leggen. Daarnaast leggen buurtbewoners, basisschoolleerlingen en de 
wijkraad Rosmalen-Oost bloemen bij het monument. 

mailto:j.dewit@s-hertogenbosch.nl
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Rosmalen 

De herdenking in Rosmalen begint om 19.00 uur met een dienst in de Sint-Lambertuskerk. 

Het Rodenborch College uit Rosmalen organiseert deze herdenkingsbijeenkomst. Deze sluit 

aan bij het landelijke thema Vrijheid spreek je af. Docenten en leerlingen zullen hierop hun 

visie geven. Namens het stadsbestuur zal Jos van Son, fractievoorzitter van Rosmalens 

Belang een inhoudelijke bijdrage leveren en een krans leggen.  

 

De herdenkingsdienst staat onder leiding van docent Geschiedenis Rene van Gerven. 

Muziekvereniging Sint-Cecilia luistert de herdenkingsbijeenkomst muzikaal op. Ook het 

Gilde Sint-Catharina- Sint Joris en de SJV participeren. Aansluitend vindt de kranslegging 

plaats bij het monument in de Schoolstraat, en volgt een Stille tocht naar de 

Gedachteniskapel ‘Vennehof’. 

 

Engelen 

In de Nederlands Hervormde Kerk in Engelen begint om 19.30 uur de herdenkingsdienst. De 

kranslegging door voor voorzitter van het presidium Paul van der Krabben vindt aansluitend 

plaats bij het oorlogs-monument in de Achterstraat.  

 

Empel 

In Empel is om 19.30 uur een samenkomst bij de Empelsedijk, onder het viaduct bij de A2. 

Vandaar vertrekt een stille tocht naar het oorlogsmonument. Op verzoek van het 

stadsbestuur zal namens de bestuursraad Empel de heer Koelen een korte bijdrage 

verzorgen en bloemen leggen. 

 

 

 

Vlaginstructie Nationale Dodenherdenking 

Op zondag 4 mei 2014 wordt officieel vanaf 18.00 uur halfstok gevlagd, tot zonsondergang 

(ca. 21.10 uur). De gemeente heeft als officiële locaties voor het vlaggen de toren van de 

Sint-Janskathedraal en het Stadhuis. Halfstok vlaggen op de Nationale Dodenherdenking 

door particulieren, bedrijven en ondernemers wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

 

 

Voor meer informatie: 

Kabinetszaken  

 

J. (Jan) de Wit 

06-20015207 
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Aanvullende informatie Nationale Dodenherdenking 
 
Hinthamerpark, Boterweg, 4 mei 

Zeven struikelstenen voor vermoorde joodse (buurt)bewoners 
 

Op zondag 4 mei a.s. om 10.30 uur herdenken de bewoners van het Hinthamerpark dat tijdens de 
Duitse bezetting twee joodse gezinnen uit de buurt zijn weggevoerd om korte tijd later te worden 
vermoord in een concentratiekamp. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen van amper twee jaar. 
Een initiatiefgroep van buurtbewoners heeft zeven ‘struikelstenen’ laten vervaardigen, voor elk 
slachtoffer één. De stenen worden op 4 mei geplaatst voor de woningen aan de Boterweg, waar de 
families hebben gewoond. 
 
De bijeenkomst wordt rond 10.30 uur met stille trom aangekondigd door Harmonie Amantius. De 
plechtigheid zelf begint om 11.00 uur in aanwezigheid van familieleden van de slachtoffers, 
genodigden en buurtbewoners. Na een korte bijdrage van loco-burgemeester Hoskam worden de 
struikelstenen in het trottoir gelegd. De bijeenkomst eindigt rond 11.45 uur. 
 
‘Struikelstenen’ zijn een ontwerp van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Elke steen 
meet 10 x 10 cm. Er bovenop ligt een messing plaatje waarin de gegevens van een 
slachtoffer zijn gegraveerd. 
Sinds 1994 zijn er zo’n 45.000 struikelstenen gelegd in verschillende landen. In Den Bosch 
liggen tot nu toe twee struikelstenen: voor De Toonzaal aan de Prins Bernardstraat, de 
voormalige synagoge. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Huige, tel.: 
073 6138457, 06 - 24 72 31 78 
 

--- 

 

 


