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Welkomstwoord Gerdi Verbeet 

 
 

Bijeenkomst lokale organisatoren, Leerhotel Het Klooster, Amersfoort 

9 november 2019 

 

Koninklijke Hoogheid, burgemeester, beste vrienden van vrede en 

vrijheid, 

 

Lucas, veel dank voor uw mooie woorden.  

 

Vandaag denken we samen na over de voorbereidingen op de 

herdenkingen en vieringen die u, wij, komend jaar met elkaar gaan 

organiseren. En wat is er al ontzettend veel gebeurd in het kader van 75 

jaar vrijheid! Sinds de start op 31 augustus in Terneuzen is ons land in 

de ban van 75 jaar vrijheid. Dankzij al die herdenkingen, vieringen, 

lesprogramma’s en tentoonstellingen die door heel het land 

georganiseerd worden. Ook door u. En de aandacht die dat genereert, in 

de media, met dank ook aan de NOS met hun fantastische website en 

bevrijdingsjournaal. Overweldigend.   

 

Als voorzitter van het Nationaal Comité wil ik iedereen vanaf deze plek 

dan ook heel hartelijk danken voor de enorme inzet die van Mesch tot 

Schiermonnikoog en van Delfzijl tot Terneuzen getoond wordt. En wat 

een resultaat. De herdenkingen en vieringen trokken alleen al in de 

afgelopen twee maanden honderdduizenden bezoekers. Zo veel dat er 

bij de Market Garden Herdenking op de Ginkelse Heide zelfs op de 

fietspaden er naartoe files stonden.  
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Fietsfiles, ik wist niet dat het bestond en het is maar goed dat ik het met 

eigen ogen heb gezien, anders zou je het bijna niet geloven. Die enorme 

belangstelling is echt hartverwarmend. Want al die bezoekers, de 

mensen die daar staan, dat zijn onze bondgenoten. Dat zijn de mensen 

die het belangrijk vinden om stil te staan bij wat er in de Tweede 

Wereldoorlog is gebeurd en die bereid zijn om daarover na te denken en 

lessen uit te trekken ook voor het nu.  

 

Zoals ook u - Koninklijke Hoogheid - in uw jaarthematekst aangeeft; De 

jaarthematekst 2020 die u straks voor ons gaat voordragen. En ik citeer: 

“Onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers 

lijken zo normaal, maar zijn dat allerminst. Ze zijn fragiel en vergen 

daarom dagelijks onderhoud – door ons als collectief en door ons als 

individu.” Einde citaat.  

 

Woorden die mij uit het hart gegrepen zijn. Woorden ook die velen van 

ons zullen inspireren bij het vormgeven van de herdenkingen en 

vieringen komend jaar. Ik wil u nu alvast heel hartelijk danken voor uw 

mooie woorden en uw betrokkenheid bij 4 en 5 mei.  

 

Woorden ook waaraan in Den Haag steeds meer waarde wordt gehecht. 

Zo heeft de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes 

geadviseerd om van 5 mei voor iedereen een vrije dag te maken. 

Minister Ollongren reageert daar nu voor het eerst op in een interview 

met NC magazine – u vindt ons mooie magazine allemaal in het tasje dat 

u op uw stoel aantrof. Zij zegt daarin dat het Kabinet de gedachte van 

Remkes steunt en de werkgevers en werknemers oproept om 5 mei voor 

iedereen een vrije dag te maken. Dat is natuurlijk geweldig nieuws.   
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Aan de andere kant verplicht ons dat ook weer om op 5 mei voor 

iedereen een geweldig programma aan te bieden. En dat doen wij dus 

ook. Zoals met de Vrijheidsmaaltijden die straks door het hele land een 

verrijking zullen zijn voor het programma op 5 mei.     

 

Dames en Heren, 

 

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 

jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het 

besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan 

nieuwe generaties. Deze gezamenlijke opdracht verbindt ons. 

Ik hoop dat vandaag voor u een informatieve en inspirerende dag zal 

zijn, zodat we straks op een waardige, inspirerende, feestelijke en vooral 

ook zinvolle manier met elkaar kunnen stilstaan bij vijfenzeventig jaar 

vrijheid.  

 

Dank u wel.  

 

 

 

 
 


