Dodenherdenking 4 mei 2016
Sittard-Geleen april 2016.
Geachte mevrouw / heer,
Stichting 4 mei herdenking Geleen en de oud-strijders en militairen vereniging Geleen nodigen u uit voor het bijwonen
van dodenherdenkingsplechtigheid op woensdag 4 mei 2016 aanstaande om 19:50 uur aan het monument op de
bloemenmarkt.
De herdenking draagt dit jaar het thema ‘De vrijheid omarmd’ zoals het nationale comité 4 en 5 mei uitdraagt. In
2016 viert Nederland dat het 71 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Op 4 mei
herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat
sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn
oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Iedere generatie
heeft eigen markeringspunten als het gaat om vrijheid. Voor de jeugdigen geldt dit voor het heden en voor de ouderen
ligt dit meer in het verleden. Op 18 September 1944 eindigde de oorlog in Sittard-Geleen, uiteindelijk eindigde de
oorlog voor geheel Nederland op 5 mei 1945. Voor ons koninkrijk was het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 bijvoorbeeld ook geen bevrijding. Twee dagen later begon de dekolonisatiestrijd
van een land op zoek naar vrijheid. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we
lessen te trekken voor het heden en de toekomst.
Vrij-zijn mogelijk maken:
Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo
schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in Auschwitz
verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, bespiegelde Keilson,
ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije
teugel. En word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en
eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. Omdat een ánder een onderscheid maakte tussen rassen en groepen,
en jou als vijand aanwees. Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht ingeboet.
Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele
oriëntaties nooit opgeven. mensen in Nederland en wil bruggen slaan tussen die persoonlijke en maatschappelijke
betrokkenheid. In het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale
gemeenschap, in de woorden van politiek denker Hannah Arendt (1906-1975), dat geen enkel mens meer verstoken
mag blijven van ‘het recht om rechten te hebben’. Om dit uitgangspunt een morele vorm en juridische kracht te geven,
werd de inherente menselijke waardigheid verwoord en de fundamentele rechten van de mens vastgelegd. Zo werd de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen in 1948, samen met het Europese Verdrag van de
Rechten van de Mens in 1950 en het Vluchtelingenverdrag in 1951. Als we naar de actualiteit kijken zien we dat deze
verdragen onverminderd van belang zijn. Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we vandaag te maken met wrede
en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. Op dit
moment zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Van hen is 51% onder de
achttien jaar. Het aantal mensen op de vlucht is sinds de Tweede Wereldoorlog voor het eerst weer boven de vijftig
miljoen. Het opnemen van vele vluchtelingen zal niet altijd eenvoudig zijn. Het kan soms zelfs beangstigend zijn. Maar
die angst moeten we ombuigen naar terechte zorgen, om daarna zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor elkaar. De
oplossing is dat we nooit stoppen met het hooghouden van de waarden die het vrij-zijn mogelijk maken. We mogen ons
vrij-zijn niet laten afbakenen door degenen die de vrijheid tarten, of door impulsiviteit. Dat is onze waarden onwaardig.
Wie zijn principes meteen inruilt als ze daadwerkelijk worden getest, heeft ze nooit gehad. In plaats daarvan moeten we
steeds opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd is. Elk jaar weer. Elke dag
weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat en in een rotsvaste toewijding aan de inclusieve
principes van onze democratische rechtsstaat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar nog steviger
omarmen.
Aan de herdenking wordt medewerking verleend door de Harmonie Lindenheuvel, Amnesty International, Scouting
Don Bosco en de Gemeente Sittard-Geleen. Tevens zullen er diverse afgevaardigde van het college B&W en andere
vertegenwoordigers aanwezig zijn.
Om 20:00 wordt er 2 minuten stilte in acht genomen aan het monument aan de Bloemenmarkt.
Na afloop is er de gelegenheid om in het “Volkshoes” een kop koffie, thee of iets verfrissends te drinken en na te praten
over onze vrijheid op straat. Iedereen, jong en oud is van harte welkom.
In verband met de organisatie verzoeken we u, indien u een krans of bloemen bij het monument wil leggen dit uiterlijk
3 mei door te geven aan: Jan Cremers (jwmcremers@home.nl) , Pastoor Leesensstraat 45, 6163 GZ Geleen, Tel: 0464746330

Met vriendelijke groet, Stichting vier mei herdenking Geleen & Oud-strijders en militairen vereniging Geleen.
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