Culturele Stichting Velser Gemeenschap
Comité 4 en 5 mei Velsen

Herdenkingsbijeenkomst
4 mei 2018
Burgerzaal Gemeentehuis Velsen
Aanvang 18.00 uur

Een herdenking met medewerking van:
Axel Maas en Martijn Hiemstra
Kunstencentrum Velsen
Ryan Koene, leerling Vellesan College
Gedicht: De 5 bittere jaren
Burgemeester Frank Dales,
toespraak

VOORWOORD
In het “Memorandum voor de herdenking” is na de oorlog vastgelegd wie we
eigenlijk gaan herdenken:
"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse
oorlogsslachtoffers. Allen – 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, en daarna in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties." Daarom is het voor dit jaar gekozen thema apart te noemen.

“Jaar van verzet” is het thema voor 2018. Zelfs als het niet “verzet” maar “het
verzet” was geweest waren er vele vragen boven komen rijzen. In de Tweede
Wereld Oorlog was het niet eenvoudig om je positie te bepalen: ga je mee met
de vijand omdat die de beste papieren heeft of maak je het hem maximaal
moeilijk, of is het beter je letterlijk en figuurlijk buiten schot te houden, je
gedeisd te houden om jezelf en je familie niet in gevaar te brengen. En steeds
weer een persoonlijke vraag aan onszelf: wat had jij toen gedaan? Wie de film
“Bankier van het verzet” gezien heeft, voelt en begrijpt de enorme emotionele
druk, die het gevolg is van ergens tegen zijn, een druk, die velen van ons
waarschijnlijk niet hadden aangegaan. Dat moet ons nederig stemmen en ons
een respectvolle buiging laten maken voor hen, die aan hun principes vasthielden
tot het bittere einde, vaak de dood. Veel families leven verder met die
wetenschap. Daarom hebben we straatnamen gewijd aan hen, met kleine letters
wanneer en waarom.
“Jaar van verzet”? Waar moet je in Nederland als een van de gelukkigste en
rijkste landen van Europa nog verzet tegen aantekenen? Tegen hoge salarissen,
aardgaswinning, slecht onderwijs, studiegelden, criminaliteit, etc. Probeer die
vraag voor jezelf maar eens te beantwoorden. En als je iets vindt heeft het op
geen stukke na de dimensie van het gegeven dat je leven afhangt van je keuze.
Wij zijn verwend door de vrijheid in ons land, waar alles bespreekbaar is zonder
levensgevaar, zonder opsluiting, zonder marteling. Verzet overstijgt allang onze
grenzen, omdat we in een mondiale wereld leven. Ons verzet heeft zich
verplaatst naar plekken van onheil, machtsmisbruik, geweld, uitbuiting en
verkrachting.
Daarom sturen we troepen naar landen als Mali, omdat we in een wereld willen
wonen waar gerechtigheid heerst, daarom nemen we vluchtelingen op voordat ze
gemarteld kunnen worden, daarom gaan we op vredesmissies,
waarbij wederom het leven van moedige mannen en vrouwen
op het spel staat.
Onze formule blijft: vrijheid geef je door!
Ik mag u straks uitnodigen buiten naar de herdenkingsplek te gaan, in
stilte, met diep respect, met ontzag.

Frits Vermeulen
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

PROGRAMMA BURGERZAAL
Opening

De heer Frits Vermeulen
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Muziek

Axel Maas en Martijn Hiemstra
Kunstencentrum Velsen

Toespraak

De heer Frits Vermeulen
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Muziek

Axel Maas en Martijn Hiemstra

Toespraak

De heer Frank Dales
Burgemeester van de gemeente Velsen

Gedicht

Leerling Vellesan College IJmuiden

Afsluiting

De heer Frits Vermeulen
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Romance 3e hoornconcerto
KV 447 van Mozart

Romance opus 36 van
Camille Saint-Saëns

Ryan Koene

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 van 18.40 tot 19.00 uur door de stadsbeiaardier dhr. W.Ruitenbeek:
Adagio uit Sinfonia flauto solo

T.G.Albinoni ( 1671-1751)
bew. Wim Ruitenbeek

Allemande en Sarabande uit:
Partita nr 2 BWV 1004

J.S. Bach (1685-1750)
bew. Bernard Winsemius

Sonatine uit Actus Tragicus
BWV 106

J.S. Bach (1685-1750)
bew. Bernard Winsemius

Musick for a while

Henry Purcell ( 1659-1695)

A single song in Epidus

bew. Arie Abbenes.

18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij monument op Plein 1945
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. Muzikaal programma door Soli en Voices.
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 zal burgemeester
Dales enkele woorden spreken worden en wordt op uitnodiging van de voorzitter van het
Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en bloemen gelegd, gevolgd door het defilé.

