22 september 2020 Herdenking van de Bevrijding van Weert
Welkomstwoord

Luitenant-kolonel, veteranen, aangetreden militairen, genodigden, geachte aanwezigen,
Namens het gemeentebestuur van Weert, vandaag vertegenwoordigd door burgmeester Leppink, en
het Comité Bevrijding en Herdenkingen heet ik u van harte welkom bij deze Herdenking van de
Bevrijding van Weert op 22 september 1944 door het 1e bataljon van het Britse Suffolk regiment. Dit
is vandaag precies 76 jaar geleden.
Op 4 mei jl. was er in Weert een aangepaste Dodenherdenking en op 5 mei werd geen Bevrijdingsdag
gevierd. In deze tijd waarin onze wereld wordt geteisterd door een pandemie is het voor ons een
genoegen om u vanavond persoonlijk te kunnen ontmoeten.
The town of Weert was liberated on September 22, 1944 by the First Battalion: ‘The Suffolk
Regiment.’ Welcome at this Commemoration of the Liberation of Weert to the representative of the
Embassy of the United Kingdom, Colonel Adam Shakespeare.
Colonel Shakespeare represents the ambassador of the United Kingdom, as well as the British
soldiers of The Suffolk Regiment who liberated our town.
Welcome also to the representative of the Royal Air Force, Wing Commander David Cole and his
wife.
Thank you for being here, it validates the significance of the relationship and friendship of our
countries throughout history.
I shall continue in Dutch.
Zojuist verwelkomde ik onze militaire gasten die het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen. Een
bekende bezoeker, eveneens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de heer John Swanson, kan
vanavond helaas niet aanwezig zijn. Vanwege de geldende quarantainemaatregelen was het voor
hem onmogelijk om naar Weert te komen. Met een hartelijke groet wenst hij u allen een
waardenvolle Herdenking toe.
Op donderdag 21 september 1944 was de spanning in Weert te snijden. De Biesterbrug, de
Stadsbrug, de Spoorbrug én de brug bij Sluis 16 werden opgeblazen. De lucht kleurde rood vanwege
een brand bij de van Hornekazerne. Na de komst van het Britse Suffolkregiment op vrijdag 22
september werd Weert bevrijd en werd de vrijheid uitbundig gevierd.
Het betekende een einde van de bezetting, een einde aan onvrijheid waarin mensen niets te kiezen
hadden. Toen wérd de keuze gemaakt, nu kunnen wij wél kiezen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je moet er blijvend aan werken. We kunnen beginnen door niemand
uit te sluiten. Fascisme en terreur beginnen immers klein met de uitsluiting van anderen.
Door, zoals koning Willem-Alexander het treffend tijdens zijn 4 mei toespraak zei: ‘Niet meer naar
het zwembad mogen. Niet mogen meespelen in een orkest. Niet meer mogen fietsen. Niet meer
mogen studeren.’

En ook: ‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet
apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. Onze vrije, democratische rechtsstaat
koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. ’ (koning
Willem-Alexander, 4 mei 2020).
Op 22 september 1944 werd Weert bevrijd. Deze, voor onze stad zo belangrijke, gebeurtenis gaan
wij aanstonds herdenken op de plaats waar het gebeurde, bij dit monument, voorzien van een
gerestaureerde plaquette en geadopteerd door de Montessorischool Weert die aldus een bijdrage
wil leveren aan het historisch erfgoed van onze stad.
Straks zal Linn Gillissen, leerling van groep 8 van deze school, een gedicht voorlezen.
Het Fluitensemble Mei Li en hoornblazer Janneke van Reenen zullen deze Herdenkingsbijeenkomst
muzikaal omlijsten.
Praktische ondersteuning vindt plaats door Scouting St. Rumoldus.
De algemene coördinatie van vanavond is in handen van onze nieuwe ceremoniemeester, de heer
Leo Schreuders.
Ik wens u allemaal een waardige Herdenking toe. ‘Dicht bij toen en met het oog op morgen’.

