Herdenking 4 mei 2021

Na 75 jaar vrijheid
Herdenken alleen is niet genoeg. Vrede en vrijheid verplichten ons
tot meer.
Op 4 mei herdenken wij burgers en militairen die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Op 5 mei vieren wij dat we in 1945 bevrijd zijn en dat we sindsdien
in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van onderdrukking. Het is
ook een dag om na te denken over het belang van vrijheid en om
ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is.
Vrede en vrijheid verplichten ons dagelijks tot denken en doen. Dat
zijn we verplicht aan alle slachtoffers, aan de verzetshelden en aan
onszelf, wij die in vrede en vrijheid leven dankzij hun offers.
Vrede en vrijheid gaan niet alleen over de relatie tussen landen en
hun leiders. Het gaat niet alleen over oorlogen en inzet van
militairen. Het gaat juist over de relatie tussen volwassenen
onderling, tussen kinderen onderling en tussen jongeren en
ouderen. Thuis, op school of het werk, bij de sportvereniging, in de
politiek of wanneer we gebruik maken van onze vrijheid van
meningsuiting en demonstratie, of onze vrijheid in geloof.
Het afgelopen jaar hebben we maar al te goed kunnen ervaren wat
beperking van vrijheid bij ons oproept. Winkels, sportverenigingen
en scholen gesloten. Ziekenhuizen met beperkte ruimte. Een
avondklok. Samenkomen verboden. Demonstraties, soms met
geweld en vernielingen.
Vandaag de dag vechten we tegen een vijand, het coronavirus. Een
nieuwe, onzichtbare vijand.

Maar er heersen ook andere hardnekkige virussen, al direct vanaf
het moment van onze bevrijding. Besmettelijke virussen van
discriminatie. Pesten, jaloezie, hebzucht, wraak, beledigen in
woord, tekening of geschrift, kwetsen, geen respect op kunnen
brengen voor anderen. Vaak vormen deze aanleiding tot ruzie of
zelfs oorlog. Onze vrijheid wordt dagelijks bedreigd.
Herdenken alleen is dus niet genoeg. Het is goed dat in de
gemeente Brummen een werkgroep 'respect' van start gaat.
Respect voor elkaar - ongeacht godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook - is de
basis voor vrede en ieders vrijheid. Daar moeten we blijvend aan
werken, ook in onze mooie gemeente Brummen. Doe mee.
Na 75 jaar vrijheid, herdenken wij vandaag in het bijzonder burgers
en militairen die in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente
Brummen zijn omgekomen. En in het algemeen alle burgers en
militairen die in ons koninkrijk of waar ook ter wereld zijn
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog.
Laat onze verzetshelden van weleer een dagelijks voorbeeld zijn
voor ons. Vandaag, morgen en de dagen daarna. Om onze vrede
en vrijheid met woord en daad, respectvol blijvend voort te kunnen
zetten. Die plicht hebben wij.
Herdenken alleen is niet genoeg.
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