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Geachte veteranen, dames en heren welkom
•

Het is voor mij als loco burgemeester een voorrecht aanwezig te mogen zijn
bij deze reünie. Weet ook dat onze burgemeester hier ook graag aanwezig
had willen zijn.

•
•

Allereerst dank aan een ieder die deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt.
Het is bijzonder dat we in Dordrecht en Zwijndrecht actieve veteranen comités
hebben. Ook bijzonder is de goede samenwerking tussen beiden.

•

Ik wil graag de eregasten speciaal welkom heten in Dordrecht: luitenantgeneraal Meines, kapitein-ter-zee Marcus, kolonel Scheffer, Leen Noordzij en
kolonel Dulfer.

•

Geachte aanwezigen, dit jaar is het 70 jaar geleden dat met de capitulatie van
Japan een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Dit is op meerdere plaatsen in het land herdacht

•
•
•

•

•

In het hele land, ook hier in Dordrecht, zijn zo'n 90 Indische
oorlogsmonumenten te vinden.
Deze monumenten herinneren ons aan diverse groepen oorlogsgetroffenen
van de oorlog in Indië en Zuidoost-Azië (zoals krijgsgevangenen, vrouwen en
kinderen die omkwamen in de Japanse kampen, Indonesische Romushas en
Europese dwangarbeiders die het leven lieten, en de Nederlandse militairen
die tussen 1945 en 1949 omkwamen tijdens de dekolonisatiestrijd).
Hoewel we in ons relatief veilige land liever niet herinnerd willen worden aan
oorlogen, is het van groot belang de veteranen de erkenning en waardering te
geven die ze verdienen.
Dat geldt voor alle veteranen die oorlogen hebben meegemaakt om onze
vrijheid te bevechten. Of voor de vrijheid van anderen, zoals bij de vele
vredesmissies in internationaal verband.

•
•

Vrijheid wordt vaak zwaar bevochten.
'Wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst' was het motto
van het nationaal comité 4 en 5 mei dit jaar. We kunnen leren van het
verleden 'Vrijheid geef je door'.

•

Want, geachte aanwezigen, het is belangrijk de ervaringen, om uw ervaringen,
te blijven delen met elkaar, met naasten, maar zeker ook met nieuwe
generaties.

•

Daarbij mogen we niet de ogen sluiten voor dingen die mis zijn gegaan. Maar
laten we vooral goed voor ogen houden hoe groot de waardering is.

•

Het uitwisselen van ervaringen gebeurt in Dordrecht en Zwijndrecht op diverse
manieren.
Het initiatief om veteranen samen te brengen met 2e en 3e generatie jongeren
is een manier om onderling begrip te stimuleren en de jongeren te betrekken
bij u, bij de situatie van veteranen.
Er worden schoolbezoeken georganiseerd om met de jongeren in gesprek te
gaan.

•

•

•

En vandaag wordt het boek 'Onbereikbaar Dichtbij' gepresenteerd. En hoe
mooi is het dat dit boek naast enthousiaste en betrokken professionals
opgetekend is door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam: de eerste
generatie in gesprek met de derde.

•

Beste mensen, ik sta hier vandaag als loco burgemeester maar ook als
moeder, dochter, kleinkind in het verleden. Ook vanuit die positie vind ik het
zeer belangrijk dat de jongere generaties de verhalen van toen maar ook van
nu blijven horen.
In een wereld waarin de aandacht vooral uitgaat naar veiligheid, waarin
oorlogen en conflicten het nieuws beheersen, waar velen vaak wanhopig op
zoek zijn naar veiligheid en vrijheid, is het juist van belang deze verhalen te
blijven vertellen: 'Opdat wij niet vergeten.'

•

•

Namens het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht spreek
ik nogmaals mijn waardering uit voor uw inzet die zo belangrijk is geweest
voor onze vrijheid.

•

Ik wens u een waardevolle dag vol zinvolle ontmoetingen.

