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Sittard-Geleen april 2013. 
 
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 zaterdag 4 mei 2013 aanstaande om 19:50 uur 
aan het monument op de vernieuwde bloemenmarkt. 
 
De herdenking draagt dit jaar het thema “Vrijheid spreek je af” 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. Niet met een allesbeslissende slag, 
maar met een handtekening aan een tafel. De plaats waar de onderhandelingen plaatsvonden, Hotel De 
Wereld in Wageningen, is er beroemd om geworden. Vervolgens werden afspraken gemaakt en 
overeenkomsten en verdragen gesloten, waarmee het Europa-in-oorlog langzaam veranderde in naoorlogs 
Europa. Vrijheid begon met afspraken op papier. Pas op 15 augustus 1945 kwam de oorlog in het gehele 
Koninkrijk der Nederlanden officieel ten einde toen de Japanse bezetter in Nederlands-Indië zich overgaf. 
Vrijheid krijgt vorm – praktisch en juridisch – in afspraken, regels en verdragen. ‘Verdragen van vrijheid’ 
heeft een dubbele betekenis. Ten eerste verwijzen verdragen naar afspraken die op papier met 
handtekeningen zijn bezegeld. Ten tweede duidt het werkwoord verdragen erop dat vrijheid letterlijk door 
mensen verdragen of ondergaan moet worden, omdat zij zich aan gemaakte afspraken dienen te houden. 
Verdragen brengen vrede en vrijheid, maar betekenen ook beteugeling, matiging en onthouding. Vrij zijn doe 
je nooit alleen, altijd samen. En daar zijn afspraken voor nodig. Vrijheid spreek je af. 
 
 Afspraken geven het vermogen om te doen, maar betekenen ook laten. Ze bieden ruimte, maar begrenzen 
ook. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Vrijheid is wederkerig. Het is niet 
iets wat is, het is iets wat mensen samen maken. Afspraken helpen daarbij. Ook – of juist – als afspraken 
soms in de weg zitten. Goede afspraken over vrijheid knellen. 
 
Ook nu na 68 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 Lindenheuvel, Amnesty International, 
Scouting Don Bosco en Scouting Christiaan de Wet. 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. 
 
Vier voorwaarden (Four Freedoms) voor vrijheid wereldwijd zijn: dat ieder individu op deze wereld vrij is van 
angst en gebrek aan voedsel, een dak boven het hoofd heeft, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
godsdienst heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
            
Stichting vier mei herdenking Geleen & Oud-strijders en militairen vereniging Geleen. 


