PERSBERICHT
Dodenherdenking in Makkum
Makkum – Op maandag 4 mei worden de gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en van
oorlogssituaties en internationale vredesoperaties van nadien. Vanaf 19.00 uur formeert de stoet zich op de Ds.
L. Touwenlaan bij de Sint Martinusschool. Er worden kransen en bloemen gelegd bij het monument aan de
Buren en bij de graven van het verzet en van de RAF/RCAF op het kerkhof. Op het hof wordt een korte
toespraak gehouden. Vanzelfsprekend zullen we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen. Na afloop
vertrekt de stoet weer van het hof, over dezelfde route terug.
Op het kerkhof zal een toespraak worden gehouden door wethouder Sjoerd Tolsma van de gemeente SúdwestFryslân. In de plechtigheid zal ook het thema naar voren komen dat het landelijke 4 en 5 mei comité heeft
vastgesteld: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’. In mei 1985 haalde de
toenmalige, Duitse bondspresident Richard von Weizsäcker dit Joodse spreekwoord aan. Hij deed dit tijdens
zijn nog steeds lezenswaardige toespraak ter gelegenheid van veertig jaar bevrijding van de
nationaalsocialistische tirannie. In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de
Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig
geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend.
De herdenking in Makkum wordt ieder jaar weer bijgewoond door jong en oud. Het comité betreft de jongeren
bij de herdenking onder andere via de scholen en de scouting. Tijdens de herdenking zal een bassischool
leerling het gedicht “Het blijft maar komen” voordragen. Dit is geschreven door Isa Hamerlinck (14), winnaar
van de landelijke dichtwedstrijd “Dichter bij mei”. Leden van de scoutinggroep Burdine zullen de graven
markeren met brandende fakkels.
In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking te organiseren. Dat
zijn Koninginnevereniging, Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah, Oecumenisch overleg, voorheen
Stichting ’40-’45, Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is nauw overleg met het Contact Oud Mariniers
afd. Fryslân. De herdenking brengt kosten met zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen te
waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op het
kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL62ABNA 02 15 61 85 13,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
U kunt altijd terecht op de Facebookpagina van het comité. Hier leest u bijvoorbeeld meer over de
herdenkingen van 7 april en 18 april: Makkumer bevrijdingsdag. Ga naar:
http://www.facebook.com/herdenkingmakkum.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de bijeenkomst
buiten op het kerkhof, op zaterdag 4 mei vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan Makkum is de dodenherdenking bij
de monumenten te Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur gehouden bij het monument nabij het
Kazemattenmuseum. Een ieder kan de vlag halfstok hangen van 18.00 uur tot 21.00 uur.

