Toespraak burgemeester dinsdag 22 september 2020

Dames en heren, jongens en meisjes,
Wij herdenken vandaag voor de 76ste keer de bevrijding van Weert.
Graag heet ik om te beginnen onze Engelse gasten welkom.
A very warm welcome to you Lieutenant Colonel Adam Shakespeare
as representative of the people of Great-Britain and of course to you,
Wing Commander Cole and mrs Cole. You mr Cole are representing
the RAF and are present here today especially to honour the memory
of the crew of the Halifax that crashed here on outskirts of Weert on
its way back from Germany to England.
This year it is 76 years ago that the Suffolk regiment liberated our city
of Weert.
To the brave soldiers of the Suffolk regiment who liberated our town,
the citizens of Weert are profoundly grateful. For us it is very
important to publicly express this gratitude time and again and we
highly value your presence among us today.
Allow me to continue now in Dutch so that all the Dutch people,
present here, can understand me.
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Dames en heren,
Vorig jaar stonden we hier aan het begin van een jaar vol bijzondere
herdenkingen in het kader van 75 jaar bevrijding.
De eerste van die herdenkingen vond plaats in het uiterste zuiden van
Limburg. En een paar dagen later was Weert aan de beurt. Met als
hoogtepunt van de herdenking het bevrijdingsfestival hier op dit veld.

Wie had toen kunnen denken dat het leven zo’n bizarre wending zou
nemen. Het Coronavirus noopte ertoe alle verder geplande
herdenkingsactiviteiten te herzien.
Maar ondanks het Coronavirus blijven we herdenken. Op 5 mei
jongstleden op zeer kleine schaal bij de Rumoldus Kapel en vandaag
hier bij het Suffolk monument.
De vorm van de herdenking mag dan gewijzigd zijn, de intentie die
eraan ten grondslag ligt, blijft hetzelfde.

Vandaag herdenken wij iedereen die een actieve rol heeft gespeeld bij
de bevrijding van onze stad. Sommigen hebben onze vrijheid zelfs
met hun eigen leven betaald. De Britse soldaten die de crash hier in
Weert van hun Halifax niet hebben overleefd, zijn daarvan een
voorbeeld.

2

Hun bijdrage aan de vrijheid die wij vandaag genieten, is van
onschatbare waarde en verdient het om keer op keer te worden
herdacht.
Zonder hen zouden die vrijheid en vrede die wij vandaag kennen,
nooit mogelijk zijn geweest.

Wat die vrijheid nu echt inhoudt, kunnen eigenlijk alleen de
hoogbejaarden onder ons en de vluchtelingen die in onze gemeente
onderdak hebben gevonden, begrijpen. Voor de meesten van ons, die
nooit iets anders dan vrijheid hebben gekend, gaat het eigenlijk om
iets abstracts.

Maar hoe zwaar was het voor velen van ons al niet om tijdens de
maanden van de lockdown een klein deel van onze vrijheid in te
moeten leveren? De beperkingen in verband met Corona stonden en
staan natuurlijk in geen verhouding tot de vrijheid die wij in
oorlogsjaren verloren en de omstandigheden waaronder dat gebeurde
zijn in geen enkel opzicht te vergelijken. Maar toch kan de
Coronacrisis wellicht een eyeopener zijn en ons iets beter in staat
stellen om te beginnen te begrijpen wat vrijheid en dan vooral het
verlies daarvan betekenen.
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Dames en heren, omdat vrijheid, hoe vanzelfsprekend voor ons ook,
een uiterst kostbaar en kwetsbaar goed is, moeten we blijven
herdenken en steeds waakzaam blijven om te voorkomen dat de
geschiedenis zich ooit nog herhaalt. Wij moeten blijven herdenken

“opdat wij niet vergeten”.
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