
DODENHERDENKING 04 MEI 2021 TE MIDDELSTUM 

 

4 mei 2021, 76 jaar na de bevrijding van ons land, dodenherdenking op het 

Concordiaplein in Middelstum om een moment stil te staan bij de mensen die 

zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en door het oorlogsgeweld na 

die tijd.  

 

Vandaag weer een bijzondere herdenking, waarbij normaal gesproken het 

Concordiaplein volgestroomd is met dorpsgenoten, nu met een kleine 

afvaardiging. 

Al ruim een jaar hebben we te maken met de vele beperkingen als gevolg van  

Corona. Voor velen van ons, zowel op persoonlijk als economisch vlak een 

moeilijke periode,  

 

Het vieren van de vrijheid heeft voor iedere generatie weer een andere betekenis. 

Voor degene die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, is het 

vieren vaak het in herinnering roepen van de opnieuw verworven vrijheid na de 

bezetting. Voor de latere generaties heeft deze viering een andere beleving. 

  

De jongere generaties ontdekken vanuit hun eigen ervaring het belang van 

vrijheid en bevrijding. Dat sluit voor hen aan op andere gebeurtenissen die ze 

vaak via het nieuws en de sociale media hebben meegekregen. ‘Nieuwe’ 

oorlogen en vervolgingen bepalen ons steeds weer bij onze kwetsbaarheid als 

mens, maar ook bij de de kostbaarheid van een leven in vrijheid.  

Als onze vrijheid op de proef wordt gesteld gaan we haar ook steviger omarmen. 

 

In landen als Nederland is vrijheid op straat zo vanzelfsprekend dat we vaak 

nauwelijks meer stil staan bij de inhoud en de betekenis daarvan.  

Oorlogen, onderdrukking en conflicten lijken voor ons vaak zo ver weg.  

 

De meeste Nederlanders van nu hebben de oorlog niet meer zelf meegemaakt, 

maar het blijft belangrijk ook onze jongeren te blijven betrekken bij onze 

geschiedenis. 

Vrijheid is niet een automatisme, het vraagt van een ieder een actieve houding. 

Gelukkig zijn er in het verleden veel mensen geweest die ondanks de gevaren 

zich hebben ingezet voor de vrijheid van een bezet Nederland. 

Ook andere landen hebben zich toen voor onze vrijheid ingezet, waarbij vele 

persoonlijke offers zijn gebracht.  

 

Respect voor een ander is de basis voor een democratische samenleving. 

Een democratisch gekozen overheid, die de rechten van de inwoners beschermt 

en verantwoordelijk is voor de uitvoering en handhaving van de wetten. 



Een democratie waar op basis van meerderheidsbesluiten geregeerd wordt, maar 

waar diezelfde meerderheid rekening dient te houden met de belangen van de 

minderheid. Maar juist in een democratie blijft handhaving van de spelregels 

belangrijk. Maar ook is het belangrijk hoe wij als vrije mensen omgaan met 

bijvoorbeeld mensenrechten, minderheden en vluchtelingen. 

 

Morgen, 5 mei vieren wij de herwonnen vrijheid op vreemde overheersing. 

Deze twee dagen, 4 en 5 mei, zijn in Nederland nauw met elkaar verbonden.  

Mensen herdenken en vieren, ongeacht hun leeftijd, status, huidskleur, culturele 

herkomst, religieuze overtuiging of politieke voorkeur, de doden welke tijdens 

de oorlogs zijn gevallen en de bevrijding van ons land die daarop is gevolgd. 

 

Het gezamenlijk stilstaan bij oorlog en vrede, onderdrukking en vrijheid is van 

blijvende waarde voor ons allemaal.  

Je blijven inzetten voor vrijheid blijft belangrijk, ook 76 jaar na de bevrijding. 

 
 


