Culturele Stichting Velser Gemeenschap
Comité 4 en 5 mei Velsen

Herdenkingsbijeenkomst
4 mei 2019
Burgerzaal gemeentehuis Velsen
Aanvang 18.00 uur
Een herdenking met medewerking van:
Muziek Ensemble o.l.v. Ineke Wentink
Eigenaar van Muzien
Gedicht door leerling van het Vellesan College
Beeldende kunst
Leerlingen Vellesan College
Burgemeester F.Dales
toespraak

VOORWOORD
‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’
2019 - In vrijheid kiezen
Het jaarthema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4
en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel
Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije,
democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 19401945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de
vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we
terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid
met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept
een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.
Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen
we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We
leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf
wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De
vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van
vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we
verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of
ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan
onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander? ( Kadija Arib, vz
Tweede Kamer))

Wat betekent het om vrij te zijn? Dat is volgens existentialisten de grote vraag van ons
bestaan.
We bestaan (existeren), en van daaruit bepalen we wie we zijn (onze essentie). Dat doen we
niet op één moment in ons leven, maar voortdurend opnieuw,
ons hele leven lang. Dit is zo fundamenteel voor ons bestaan
dat Sartre het dé conditie van de mens noemt: we zíjn onze
vrijheid.
Steeds vaker spreken mensen over vrijheid in ideologische zin
– de vrijheid om te doen wat je wilt. Filosoof Sartre bedoelt met
vrijheid echter iets anders.
Hij benadrukt dat vrijheid geen eenrichtingsverkeer is, maar
juist gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je leven. We
moeten niet denken dat vrijheid ooit gemakkelijk zal zijn. Een
beetje lanterfanten en doen waar je zin in hebt is precies het
tegenovergestelde. Het is wat Sartre “kwade trouw” noemt.
Volgens Sartre zijn we te kwader trouw als we het nalaten om
zelf betekenis te geven aan ons leven.
Ik mag u straks uitnodigen om met herinnering aan hen, die
streden voor onze vrijheid, de weg naar de herdenkingsplek te
gaan, in stilte, met diep respect, met ontzag.
Frits Vermeulen, voorzitter Comité 4en5 mei Velsen.

PROGRAMMA BURGERZAAL
Toespraak

De heer Frits Vermeulen
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Muziek

Muziek Ensemble onder leiding van
Ineke Wentink.
Eigenaar van Muzien

Gedicht

Leerling Vellesan College

Toespraak

De heer F.Dales
Burgemeester van de gemeente Velsen

Muziek

Muziek Ensemble onder leiding van
Ineke Wentink

Afsluiting

De heer Frits Vermeulen
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Lascia Chio Piango van
G.F. Handel

3 korte deeltjes uit de
Peer Gynt-suite van
E. Grieg.

Daarna muzikale uitleiding door het muziekensemble met
“Land of hope and Glory”

MEDEWERKENDEN
Het Comité 4 en 5 mei Velsen dankt allen die meewerken aan deze herdenkingsbijeenkomst en de andere plechtigheden op 4 mei. Ook gaat onze dank uit naar het
bestuur en de medewerkers van de gemeente Velsen voor de gastvrijheid in ons
Stadhuis.
Deze herdenkingsbijeenkomst in de burgerzaal van het
gemeentehuis is onderdeel van de 4 mei herdenking,
georganiseerd door het Comité 4 en 5 mei Velsen.

PROGRAMMA PLEIN 1945 - WESTERVELD
Het tijdschema van het vervolg van de herdenking:

18.30 uur: formeren van de stoet kransleggers in portaal Burgerzaal.
De opstelling is als volgt:
Burgemeester en Wethouders,
Leden van het verzet / veteranen,
Leden van het Comité 4 en 5 mei,
Bestuursleden van de VG,
Fracties en leden van de politieke partijen,
Bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties,
Overig publiek.
18.40 uur: korte tocht naar het monument voor de kranslegging op Plein ’45. Het
carillon wordt bespeeld door de stadsbeiaardier dhr. W.Ruitenbeek:
Uit: Concerto nach Italienische Gusto BWV 971 Adagio J.S. Bach. Bewerking B.
Winsemius
Uit: Suite XV! Sarabande met variaties G.F.Handel . Bewerking W.Franken
Wir setzen uns mit tranen nieder, slotkoor uit de Mattheus Passion van J.S. Bach
Uit: Camphuysens “Stichtelijke rijmen” Joseph Bulter ( 17e eeuw). Bew.B.Winsemius.
18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij monument.
19.00 uur: Herdenkingstocht naar Westerveld. Het Comité verzoekt de deelnemers
en toeschouwers dringend het karakter van deze herdenkingstocht te respecteren en
hieraan op een waardige, stille wijze vorm te geven. Leden van de Muziekvereniging
IJmuider Harmonie zullen met omfloerste trommels de stoet begeleiden.
19.30 uur: aankomst begraafplaats Westerveld, alwaar de stoet wordt ontvangen
door de directie van Westerveld.
19.35 uur: tweemaal wordt een stop gehouden waarin burgemeester en wethouders
een krans leggen bij de eregraven van gevallen geallieerden en gevallen
verzetsstrijders.
19.40 uur: Aankomst herdenkingsveld. Passend muzikaal programma: zang door het
koor DECIBEL
19.59 uur: Taptoe, direct gevolgd door twee minuten
stilte. Na de twee minuten stilte wordt het 1e en 6e
couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen,
daarna worden, op uitnodiging van de voorzitter van het
Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en
bloemen gelegd gevolgd door het defilé.
20.05: toespraak door burgemeester F.Dales en afsluiting.

WILHELMUS van NASSOUWE
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

