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Sittard-Geleen februari 2019. 
 
Geachte mevrouw / heer, 
 
Stichting 4 mei herdenking Geleen, Oranjevereniging Geleen, oud-strijders en militairen vereniging Geleen nodigen u 
uit voor het bijwonen van dodenherdenkingsplechtigheid op zaterdag 4 mei 2019 aanstaande om 19:50 uur aan het 
monument op de bloemenmarkt. 
 
De herdenking draagt dit jaar het thema ‘In vrijheid kiezen’ zoals het nationale comité 4 en 5 mei uitdraagt.  In 2019 
viert Nederland dat het 75 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. 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 voor Sittard-Geleen, uiteindelijk eindigde de oorlog 
voor geheel Nederland op 5 mei 1945.  

In vrijheid kiezen: 
 
Vanaf  10 mei 1940 – toen Kamervoorzitter Van Schaik de laatste vergadering tot de bevrijding afhamerde – werd alles 
anders. Van vrije verkiezingen was geen sprake meer. De democratie werd buitenspel gezet, de 
volksvertegenwoordiging verdween volledig van het Binnenhof. Het open huis van de democratie werd een gesloten 
nazi-bolwerk, gericht op het vernederen, isoleren, vervolgen en vermoorden van Joden, Sinti, Roma, communisten en 
andere groepen die niet pasten binnen de nazi-ideologie. Het open en vrije debat, met ruimte voor al die stemmen 
en geluiden, verstomde. De lege plank in de Handelingenkamer, de plek waar de verslagen van de vergaderingen tussen 
1940 en 1945 hadden moeten staan, herinnert ons daar nog dagelijks aan.   

Met dit thema sluit we ons aan bij landelijke viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Vanuit de vrijheid van nu kijken 
we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, 
want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te 
beschermen en te koesteren. 

Het thema beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Het voedt ook de bewustwording van het feit dat we in Nederland, 
uiteraard binnen de regels van de wet, een bijna onbeperkte vrijheid genieten om te doen en laten wat we willen, maar 
richt zich vooral op de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Onze keuzes staan niet los van de wereld 
waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Zijn er daarom, behalve 
juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzes die we maken? Het thema In vrijheid kiezen stemt tot 
nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden 
die er zijn - of het nu gaat om kiesrecht, consumptiegedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander. 

“Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En het tegenovergestelde van vrede is 
onverschilligheid jegens zowel vrede als oorlog. Daarin zit niet alleen een bittere les ten aanzien van het verleden, maar 
ook een opdracht voor de toekomst. Onze democratie komt met een verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van 
nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft maar ook 
vraagt, namelijk om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te 
debatteren, meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de 
stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven om in de schoenen van een ander te 
gaan staan, met de ander begaan te zijn.   

Een wens voor onze democratie en onze vrije, open samenleving is: dat we er heel bewust onderdeel van zijn. Dat we 
niet wegkijken, niet onverschillig zijn, nooit meer wennen aan een beeld van een groep mensen - ondanks de felle 
zomerzon in dikke truien en jassen - met de angst op hun gezicht, wachtend op deportatie. “ een citaat van Elie Wiesel” 
 
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. 
 



     Dodenherdenking 4 mei 2019 

Secretariaat	“	Oranjevereniging	Geleen”		Bloemenhof	5	6151	BH	Munstergeleen	t.n.v	W.A.J.	Deelen	E-mail: tim.deelen@ziggo.nl 
Secretariaat	“stichting	vier	mei	herdenking	Geleen”,	Bachstraat	33,	6164BX,	Geleen	t.n.v.	Ton	v/d	Hoek	tonvandenhoek@ziggo.nl		
Secretariaat	“oud-strijders	en	militairen	vereniging	Geleen”,	Narcissensingel	6,	6163EC,	Geleen	Webmaster@oudstrijders-geleen.nl	
	

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: Dhr.W.A.J. Deelen “ Oranjevereniging Geleen”  Bloemenhof 5 6151 BH Munstergeleen Tel. : 046 – 
474.70.24 tim.deelen@ziggo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, Stichting vier mei herdenking Geleen, Oranjevereniging Geleen & Oud-strijders en militairen 
vereniging Geleen. 


