WELKOMSTTOESPRAAK DE HEER L. SPEE
Voorzitter Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert
WELKOMSTWOORD DODENHERDENKING 2014
Kolonel, geachte veteranen, aangetreden militairen, dames en heren, jongens en
meisjes,
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze
dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht
genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allereerst al
diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht
worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we ieder jaar onze vrijheid.
Namens het gemeentebestuur van Weert en het Comité Bevrijding en Herdenkingen heet
ik u vanavond van harte welkom op de jaarlijkse Dodenherdenking in onze stad. Wij
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Fijn dan u, met ons in Weert, hier heeft
afgesproken.
A special word of welcome today, at this Remembrance to our foreign guests: Mr John
Swanson.
Mr Swanson, this afternoon we also commemorated at the Halifaxmonument your father,
flying officer John Stewart Robert Swanson, and three members of his crew, who died on
mission at the twenty-third of September 1944.
Dear John, it is very special that you again can be with us this year.
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat we in Nederland herdenken heel belangrijk
vinden. Herdenken roept bij ons gevoelens van respect, medeleven en verbondenheid
met andere Nederlanders op. De afgelopen jaren is men bovendien de Dodenherdenking
steeds belangrijker gaan vinden voor onze jongeren.
Kortom, er is in Nederland een groot en stabiel draagvlak voor 4 en 5 mei, waarbij we
vooral veel praten over de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Willen we dat 4
en 5 mei een duidelijke plaats behouden in onze samenleving dan moeten deze dagen
blijven aansluiting van de beleving van de bevolking.
In dit kader heeft het Comité Bevrijding en Herdenkingen in Weert dit jaar gekozen voor
een tweetal sprekers die ‘het verhaal van de Tweede Wereldoorlog’ aan ons kunnen
vertellen.
Opdat wij niet vergeten. Want herdenken is het eren van de geschiedenis, je herdenkt
om het verleden levend te houden. Het is een gesprek met je eigen geweten.
Het programma van deze 4 mei Herdenkingsbijeenkomst ziet er vanavond als volgt uit:
Na een gedicht, voorgedragen door Franka Smits, van basisschool Oda, zijn er
overwegingen van een viertal sprekers.
Achtereenvolgens zijn dit:
•

Burgemeester Heijmans;

•
•
•
•

Kolonel Nijkamp;
de heer Leo Smolenaers;
de heer Emile Haenen;
en tenslotte zal Wiktoria Pyrz, leerling van de Odaschool, ook een gedicht
voordragen.

Deze bijeenkomst wordt opgeluisterd door het Weerter Mannenkoor onder leiding van
Jean-Pierre Steijvers. De algehele coördinatie van deze Herdenkingsbijeenkomst staat
onder leiding van de heer Leo Wijntjes.
Dank voor uw aandacht, en mag ik Franka vragen om haar gedicht voor te dragen?

