Persbericht
Indrukwekkende dodenherdenking in Kazemattenmuseum
Op maandag 4 mei as. vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats in het Kazemattenmuseum op
Kornwerderzand.
Op het middenterrein zullen bij de drie monumenten diverse kransen worden gelegd. Na de
kranslegging is er gelegenheid om bloemen te leggen.
De herdenkingsplechtigheid begint om 18.00 uur en wordt gehouden in samenwerking met het
Contact Oud Mariniers.
Een detachement van het 44e Pantser Infanterie Bataljon, Reg. Johan Willem Friso, zal een
erewacht vormen, terwijl tamboers en pijpers van de Koninklijke Marinierskapel de herdenking
muzikaal zullen begeleiden.
De overdenking zal worden uitgesproken door Ds. L. Marchand, predikante te Workum,
voorafgegaan door een welkomstwoord van dhr. R.J. Gaastra, voorzitter van de Stichting
Kornwerderzand.
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten
op 4 en 5 mei loopt. Voor 2015 is ervoor gekozen om het jaarthema en de slogan "Vrijheid geef je
door" te blijven gebruiken. Binnen het meerjarenthema Vrijheid geef je door legt het Nationaal
Comité in 2015 het accent op de bevrijding van 1945 en hetgeen we nu nog van deze bevrijding
kunnen leren. De titel van de thematekst luidt: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de
toekomst en de tekst is geschreven door Maurice Adams.
Voorafgaand aan de 2 minuten stilte wordt door leden van het Contact Oud Mariniers de vlag in
top gehesen en daarna halfstok gebracht.
Door vertegenwoordigers van o.a. provincie Fryslân, gemeente SúdWest Fryslân, Koninklijke
Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en veteranenorganisaties zullen kransen
worden gelegd bij de monumenten ter nagedachtenis aan kapitein Boers en de luitenant Ham, de
gesneuvelde militairen in de Wonsstelling en de omgekomen bemanningsleden aan boord van de
“Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau”.
Tot slot wordt door de aanwezige kinderen een bloem bij de drie monumenten gelegd.
De bijeenkomst wordt afgesloten in het Bezoekerscentrum van het Kazemattenmuseum.
Aansluitend op de herdenking te Kornwerderzand zullen in Makkum de gevallenen worden
herdacht in een stille tocht en een herdenkingsbijeenkomst.
Deelnemers voor de stille tocht worden om 19.00 uur verwacht op de
Ds. L. Touwenlaan te Makkum (ter hoogte van de St. Martinusschool).
N.B. De noordelijke brug is afgesloten en afslaan vanuit de richting Friesland naar het
Kazemattenmuseum is erg gevaarlijk. Wij raden bezoekers met klem aan om te parkeren op de
parkeerplaats en via de trappen naar het museum te gaan of als men slecht ter been is via
Breezanddijk te rijden en dan voor de brug af te slaan naar het museum.

