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Sittard-Geleen maart 2014. 
 
Geachte mevrouw / heer, 
 
Stichting 4 mei herdenking Geleen en de vereniging oud-strijders en militairen vereniging Geleen nodigen u uit voor het 
bijwonen van dodenherdenkingsplechtigheid op zondag 4 mei 2014 aanstaande om 19:50 uur aan het monument op de 
bloemenmarkt. 
 
De herdenking draagt dit jaar het thema “VRIJHEID GEEF JE DOOR IN WEDERKERIGHEID” zoals het nationale 
comité 4 en 5 mei uitdraagt. 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 eindigde de oorlog in 
Sittard-Geleen, maar op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland.  

Herdenken en vooruitzien 

4 en 5 mei zijn de jaarlijkse momenten om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en vervolging en om de vrijheid te 
vieren. De agressie van Nazi-Duitsland en Japan tegen buurlanden en personen die als minderwaardig werden gezien, 
ontstond niet uit het niets. Er waren jaren aan voorafgegaan waarin de bevolking rijp werd gemaakt voor een verkeerde 
strijd. Er waren daar en in de buurlanden heel wat mensen die het kwaad wel zagen, maar dachten dat het voorbij zou 
gaan. Het geweld richtte zich nog niet tegen henzelf, en dus bleven ze er “neutraal” tegenover staan. Als het besef van 
wederkerigheid in recht en samenleving groter was geweest, waren ze misschien wel in actie gekomen. 

De jaarlijkse viering van de Bevrijding laat de andere kant zien. Door schade en schande wijs geworden moest 
Nederland de sociale cohesie herstellen. Verantwoordelijk politiek leiderschap manifesteerde zich van toen af door 
samenwerking van democratische krachten voorop te stellen. Burgers hebben rechten en plichten ten opzichte van 
elkaar op voet van gelijkheid. Alleen op die basis kan een vitale democratie bestaan. Niemand mag wegens wat hem of 
haar eigen is, worden uitgesloten van het maatschappelijk leven. Iedere Nederlander - ongeacht overtuiging, herkomst 
of seksuele identiteit - kan elk openbaar ambt vervullen. De Grondwet brengt dit in de eerste artikelen tot uitdrukking. 
Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. Mensen zijn op elkaar aangewezen. Vrijheid is meer dan elkaar 
met rust laten, iets anders dan je gang gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van 
wederkerigheid. 
 
Ook nu na 69 jaar vinden we het met z’n allen nog steeds belangrijk dat we op 4 mei stilstaan en herdenken. 4 en 5 mei 
zijn als data van bezinning en bevrijding stevig in de samenleving verankerd, maar we kunnen er niet zondermeer van 
uit gaan dat de generatie van persoonlijk betrokkenen automatisch wordt opgevolgd door een generatie die zich 
maatschappelijk betrokken voelt. Samen met het Nationaal Comité zien wij het als een opdracht om betekenis te geven 
aan herdenken en vieren voor álle mensen in Nederland en wil bruggen slaan tussen die persoonlijke en 
maatschappelijke betrokkenheid. 
 
Aan de herdenking wordt medewerking verleend door de Harmonie Augustinus, Amnesty International, Scouting Don 
Bosco. 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: 046-4746330 
 
We hopen mede door u aanwezigheid op 4 mei stil te staan bij iets dat nooit vergeten mag worden. 
 
Wie uitgesloten wordt, is niet vrij 

Vrijheid is meer dan bewegingsvrijheid. Wie opgesloten wordt, verliest zijn vrijheid; daarom zijn we solidair met 
mensen die door een repressief regime zonder reden worden opgesloten. Ook als mensen worden uitgesloten, tast dit 
hun vrijheid aan. Als je wordt uitgesloten omdat je “anders” bent, schendt dat de vrijheid om jezelf te zijn, met jouw 
eigenschappen en overtuigingen. 

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


