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Hoe het in de rest van Nederland was weet ik niet maar in de straat waar
ik woon hingen dit jaar op 4 mei beduidend meer vlaggen halfstok dan in
voorgaande jaren. Velen hingen er, vanwege de aangepaste vlaginstructie, al
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vanaf vlak na zonsopgang; een vroege start van onze Nationale Herdenking.
Zou het komen omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat WO2 eindigde of zou
het vechten tegen een, voor het blote oog onzichtbare, gezamenlijke vijand,
het SARS-Cov-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt, maken dat velen van ons een
saamhorigheid en trots ervaarden op 4 mei en dat ik daarom meer vlaggen
dan voorheen zag? Ik hoop beiden.

en verder
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Ik vond het een zeer indrukwekkende herdenking; de prachtige muziek van
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het Metropole Orkest in de Nieuwe Kerk, de toespraak van Arnon Grunberg, de
vrijwel lege en muisstille Dam en de toespraak van de koning. Nog dagenlang
werd er over nagepraat.
Over oorlogen, en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder, is veel geschreven.
Het kan bijna geen toeval zijn dat dit jaar een groot aantal boeken waarin
WO2 een belangrijke rol speelt, is verschenen. Wij hebben Arnon Grunberg
geïnterviewd n.a.v. zijn recent uitgegeven bloemlezing Bij ons in Auschwitz en
Roxanne van Iperen spraken wij over de bijzondere geschiedenis van het huis
waarin zij woont, ’t Hooge Nest. Verder vindt u in dit nummer een beschouwing
over drie belangrijke boeken over de Holocaust, en krijgt u een inleiding tot
WO2 stripverhalen, een traditie die al sinds begin jaren veertig bestaat en
waarvan ik mij tot voor kort niet bewust was.
Voor de meesten van ons is de wereld de laatste maanden, ten gevolge van ‘de
coronacrisis’, erg veranderd, zowel privé als wat betreft werk. Wij spraken drie
hulpverleners over de impact van COVID-19 op hún werk.
Wat de emotionele, sociale en economische schade van deze crisis zal zijn is
nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat deze niet mee zal vallen. Ik
hoop en denk dat het saamhorigheidsgevoel, de trots en het verantwoordelijkheidsgevoel dat ik in de afgelopen weken, en zeker op 4 mei, heb ervaren,
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ons gaat helpen om de strijd tegen COVID-19 te blijven volhouden. Dat stemt
mij optimistisch. En dat heb ik nodig, zeker nu ons land stap voor stap uit de
beperkte lockdown aan het komen is.
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