Dodenherdenking 4 mei 2013
(door Burgemeester J. Heijmans)

Aangezien Weert al in september 1944 werd bevrijd, wordt dit feit jaarlijks in september
herdacht door onder andere de fakkelestafette Weert-Brussel-Weert. We hechten eraan
om ook op 4 mei, in het kader van de landelijke herdenking, de gevallenen in Weert te
herdenken.

Herdenken en vieren van de bevrijding hebben niet alleen betrekking op het verleden,
maar veronderstellen ook een actieve houding in het heden. Oorlogen kosten
mensenlevens. Ook de inzet voor vrijheid vraagt steeds opnieuw slachtoffers.

Eenmaal verworven vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Mensen kunnen vrijheid maken en
breken, dat is van alle tijden en van alle plaatsen. Het is de kunst om eenmaal
verworven vrijheid te behouden en die te delen met anderen. Daarom is het goed om ook
op 4 mei daarbij met elkaar stil te staan.

Vandaag herdenken we niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar
ook de Nederlanders die zijn omgekomen bij oorlogen, gewapende conflicten en
vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Zo dadelijk nemen wij twee minuten stilte
in acht genomen om hun te gedenken.
Het landelijk thema voor 4 mei is dit jaar: “Vrijheid spreek je af.”

Op 5 mei 1945, morgen 68 jaar geleden, eindigde de oorlog in Nederland.
Vervolgens werden afspraken gemaakt en werden er overeenkomsten en verdragen
gesloten.
Vrijheid begon dus met afspraken op papier. Omdat het maken van afspraken over
vrijheid oh zo belangrijk is, is het thema van dit jaar : “Vrijheid spreek je af”.

Vrijheid krijgt vorm 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 dan ook wederkerig. Het is niet iets wat is, het is iets wat mensen samen
maken. Afspraken helpen daarbij.

Afspraken over vrijheid zijn niet het exclusieve domein van regeringen en diplomaten.

Ons dagelijks leven is vol met afspraken. Afspraken ordenen het sociaal verkeer, stellen
ons tot handelen in staat en bieden ruimte om te ontplooien, ondernemen en
ontwikkelen.

Vrijheid spreek je af.
Mijn oproep aan allen is dan ook : Laten we over de afspraken in gesprek blijven.

Ik dank u voor uw aandacht.

