Concerto in Memoriam, 5 juni 2011
Welkomstwoord
J.M.H.J. Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 'de Facultatieve Groep'
Burgemeester, Dames en Heren,
Namens ‘de Facultatieve Groep’ en Westerveld mag ik u ook dit jaar weer welkom heten bij dit
Concerto in Memoriam.
De natuur, de muziek en het gesproken woord vormen traditiegetrouw de belangrijke elementen van
ons samenzijn, hier, vanmiddag.
Hoe prachtig de natuur is, kunt u eenvoudig zelf vaststellen door in dit schitterende gedenkpark om u
heen te kijken.
De natuur leert ons, dat niets zonder reden gebeurt. Dat ook het bijna onzichtbare diertje en het
onopvallendste plantje, deel uitmaken van het grote geheel en daarin een onmisbare rol spelen.
De muziek is in staat om de wegen naar emotie te ontsluiten. Maar de muziek dicteert daarbij niet wat
die emotie zou moeten zijn. Die beleven we ieder individueel, op onze eigen manier. Vreugde, een
glimlach, een warme herinnering, een diep verlangen of een machteloos gevoel van ontbreken, van
verlies…. Muziek roept gevoelens bij ons op, zonder dat we daar zelf controle over hebben.
Dit jaar wordt de muziek verzorgd door het internationaal bekende Holland Symfonia Orkest, met
niemand minder dan Isabelle van Keulen als soliste. Ik weet zeker dat zij voor ons een bijzondere
muzikale prestatie zullen leveren.
Het woord van troost wordt dit jaar uitgesproken door de heer Jan Terlouw, die ik natuurlijk in het
bijzonder welkom wil heten. Jan Terlouw is een veelzijdige man, die velen van ons het beste hebben
leren kennen door de media als Minister en politicus. Maar er is meer. Jan Terlouw is ook
wetenschapper en een schrijver van spannende kinderboeken. We zijn blij dat u bereid bent om hier
vandaag bij ons te zijn.
Natuur, muziek en gesproken woord. Ik zei het al, de belangrijke elementen van vanmiddag. Maar het
allerbelangrijkst bent u. Zonder u geen concerto.
Terwijl er toch heel veel weekend activiteiten zijn om uit te kiezen, kiest u er voor om hier aanwezig
te zijn. Om samen met anderen, maar toch op volstrekt eigen wijze, invulling te geven aan het
herdenken van onze geliefden. Dat is wat voor mij het Concerto ieder jaar weer bijzonder maakt.
Dat is de reden waarom de medewerkers van Westerveld zich ieder jaar weer inzetten om dit concert
tot een bijzonder moment te maken.
Samen denken aan hen die niet vergeten mogen worden, aan hen die wij niet kunnen en willen
vergeten. Denken aan hen die zo onlosmakelijk met ons in liefde zijn verbonden.
Dadelijk beginnen we het programma met het spelen van de Last Post, waarbij we staand een moment
stilte in acht zullen nemen.
Ik wens ons allen een mooie en gedenkwaardige middag….

