
8 meiviering: een jaarlijkse traditie in Gent

Op 8 mei 2018 herdacht Gent het einde van de Tweede Wereldoorlog. Talrijke

verenigingen en organisaties brachten hulde aan het Oorlogsmonument der

slachtoffers van beide oorlogen in het Zuidpark (Acht Mei Plein). De Stad Gent

organiseert de jaarlijkse plechtigheid in samenwerking met het 8 Mei Komitee, als

een van de weinige steden in Vlaanderen.

Als lid van het internationale 'Mayors for peace'-netwerk is Gent een echte vredesstad, met een

bloeiend Vredeshuis, een jaarlijkse deelname aan de Internationale Dag van de Vrede, een

themajaar 'Strijd mee voor vrede' in 2018 en veel aandacht voor herdenkingsmomenten.



'Gent is een van de weinige steden in Vlaanderen met een ‘8 meiviering’. Dat
deze belangrijke datum, het einde van de Tweede Wereldoorlog, niet uit het
collectieve Gentse geheugen verloren gaat, danken we grotendeels aan het
Gentse ‘8 Mei Komitee’ en de sympathiserende organisaties.
Herdenkingsmomenten blijven immers nodig, onder andere om de jongere
generaties belangrijke lessen uit de geschiedenis te leren.'
— Daniël Termont, burgemeester 

Hoewel Gent al werd bevrijd in september 1944 capituleerde nazi-Duitsland pas op 8 mei 1945

en kwam er op dat moment, althans in Europa, een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De

vreugde over het einde van de oorlog werd echter enorm getemperd door de omvang van de

gruwel van de concentratiekampen.

‘De traditie om het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de
concentratiekampen plechtig te herdenken is zeer waardevol. Het zet je weer
even op scherp en fungeert als wake-upcall. Onze vrijheid en vrede zijn geen
vanzelfsprekendheden en het is ook onze verantwoordelijkheid die vrede te
beschermen én behouden.’
— Tine Heyse, schepen van Internationale Solidariteit
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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