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Frijheid is in hûs dat trochgeand ûnderhâld nedich hat
De deadebetinking op 4 maaie is ien fan de ankerpunten fan ús
maatskippij. Wy binne grut wurden mei de twa minuten stilte om
8 oere jûns en de bylden fan de Dam en de Waalsdorpervlakte.
Yn Fryslân is de Prinsetún yn Ljouwert it plak fan de provinsjale
betinking. Alle jierren wer rekket it my as it nei de last post stil wurdt
en hûnderten oanwêzigen, jong en âld, mei-inoar ferbûn binne yn
it momint.
Yn Fryslân is de oarloch nea fier fuort. Yn in soad doarpen en plakken
yn it lânskip fine wy oarlochsmonuminten, ûnderhâlden troch de
mienskip of skoalbern. Elk mei in eigen skiednis, mar mei deselde
universele betsjutting en aktuele lading.
De lêste 75 jier hat ús leard dat frede noch hieltyd net fanselssprekkend
is. Diskriminaasje, ûnderdrukking en útsluting binne fan alle tiden.
Rassisme en faksisme komme noch hieltyd foar. Ek yn Fryslân.
Oarloch en frijheid lizze tichtby elkoar. De grins is fragyl.
Binne wy ús dêr bewust genôch fan?
Yn dit boekje, in prizensweardich inisjatyf fan de boargemaster fan
Smellingerlân, binne de 4 maaie taspraken fan 2021 fan de boargemasters bondele. In betsjuttingsfol dokumint mei bespegelings dy ’t
it ferline ferbine mei it no.
Frijheid is in hûs dat trochgeand ûnderhâld nedich hat. Dat ûnderhâld is in ferantwurdlikens fan ús allegear. Mei-inoar betinke en de
ferhalen fan doe trochjaan oan nije generaasjes is in wize om dat te
dwaan. Dit boekje leveret dêr in bydrage oan. Litte wy de ferhalen
trochfertelle. Net allinnich op 4 maaie, mar ek hjoed, moarn,
alle dagen.
Drs. A.A.M. Brok, kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân
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Kranslegging op Schiermonnikoog
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‘Vrijheid is geen loze kreet’
De deis nei 4 maaie 2021 lês ik yn de Ljouwerter Krante in artikel
fan sjoernalist Ton van der Laan oer de taspraken dy’t de Fryske
boargemasters hâlden ha. De Ljouwerter iepent it artikel mei de kop
‘Vrijheid is geen loze kreet’. Van der Laan: ‘In de 4-mei redes zetten
Friese burgemeesters zich gisteren af tegen het misbruik van de
woorden vrijheid en democratie. Een jaar coronamaatregelen maakte hun toespraken politieker van toon’.
Nei it lêzen fan it artikel krige ik it idee om alle taspraken fan alle
achtjin boargemasters yn Fryslân te bondeljen. As in dokumint fan
‘e tiid en as boarne foar histoarisy. Hoe wurdt op 4 maaie 2021 troch
de Fryske boargemasters stilstien by de Twadde Wrâldoarloch, mar
ek by de gefolgen fan it koroanafirus?
Wy ha de taspraken fan sechtjin boargemasters, ynklusyf foto, samle. De boargemasters fan Flylân en Skiermûntseach ha gjin taspraak
hâlden mar op in oare wize stilstien by 4 maaie.
Wy wolle tank sizze oan alle Fryske gemeenten en oan kommissaris
fan de Kening Arno Brok foar syn foaropwurd by ‘Vrijheid is geen
loze kreet’. Een bundel van burgemeesterstoespraken in Fryslân,
uitgesproken op 4 mei 2021, ter nagedachtenis aan onze
oorlogsslachtoffers.’
Yn de takomst sille der noch in protte 4-maaie taspraken hâlden wurde.
Wy sille betinken bliuwe: ‘Vrijheid is geen loze kreet’.
Jan Rijpstra
Boargemaster Smellingerlân
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De Fryske Marren
Twee weken geleden kreeg ik een brief van een mevrouw uit Virginia,
Verenigde Staten. Ze bleek de dochter te zijn van de piloot van
de Amerikaanse bommenwerper die in november 1943 bij
Sint Nicolaasga neerstortte.
Afgelopen november, precies 77 jaar later, hebben we op die locatie
een plaquette onthuld die een herinnering vormt aan het neerstorten.
Vier bemanningsleden kwamen om, twee werden gearresteerd en
vier anderen wisten te ontkomen. Piloot Jeffries, op dat moment
24 jaar, was één van die laatste vier.
Door moedige hulp van omstanders kwamen hij en twee anderen
uiteindelijk terecht op een boerderij in Haskerhorne waar ze drie
weken verborgen zijn gehouden. Daarna hebben ze geprobeerd
naar Zuid-Europa te komen. Onderweg zijn ze alsnog krijgsgevangen gemaakt. Maar ze overleefden gelukkig uiteindelijk de oorlog.
De dochter van Jeffries wilde iedereen bedanken die er voor heeft
gezorgd dat de plaquette er is gekomen. Maar vooral wilde ze
uitspreken dat het aan de heldhaftigheid en de liefde van de
mensen hier te danken is geweest dat haar vader, zoals ze schrijft,
nieuw leven kreeg en na de oorlog een gezin en een familie kon
stichten. Zonder helden hier was zij er niet geweest. De brief eindigt
in het Nederlands; Dat je mag leven in vrede, alle tijden.
Een mooie brief. En weer zo’n teken dat de Tweede Wereldoorlog
nog steeds in gedachten van mensen is. Van hen die de oorlog
meemaakten, maar dus ook van volgende generaties.
Ieder jaar weer kom je in aanraking met verhalen die je nog niet
kende, verhalen die het grote verhaal van die verschrikkelijke oorlog
inkleuren.
Laten zien hoe die oorlog zich ook hier, om ons heen, afspeelde. Dat
mensen met gevaar voor eigen leven anderen hielpen. Dat mensen
ten diepste het goede willen doen. Dit jaar sta ik daar door een brief
uit Amerika weer bij stil.
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En ik wil dat met u delen. Wie weet luisteren familieleden van die
helden uit Sint Nicolaasga en Haskerhorne mee. En wie binnenkort
eens bij die plaquette blijft staan om de tekst te lezen mag weten
dat het verhaal ook in Amerika nog steeds wordt verteld.
Dat verbindt. Het verbindt mensen hier, maar dus ook mensen in
verschillende werelddelen. Verbinding betekent contact, betekent
begrip, betekent respect.
Begrippen die velen van ons vinden passen bij de samenleving die
ons voor ogen staat. We leven in ons land al sinds 1945 in vrijheid.
“Na 75 jaar vrijheid” is dit jaar het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wat betekent vrijheid nu voor ons?
In ons land kunnen we in principe gaan en staan waar we willen en
en maakt het niet uit dat de één volstrekt anders denkt dan de ander.
Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat de één ook de
ruimte heeft om anders te denken dan de ander. Vrijheid is echter
niet eindeloos. De overheid dient ervoor te zorgen dat door mijn
vrijheid die van een ander niet in het gedrang komt.
En hoewel door de coronamaatregelen onze gebruikelijke manier
van leven op dit moment enigszins beperkt is, is onze vrijheid van
meningsuiting niet ingeperkt.
Dat fundament van onze vrije samenleving blijft overeind.
Dat moeten we koesteren, uitdragen en vooral verdedigen. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog hebben we gezien wat er gebeurt als vrijheid in het gedrang komt. Verhalen en monumenten waarschuwen
ons daar tot op de dag van vandaag voor.
Er zijn vandaag weer bloemen gelegd bij het monument op de
joodse begraafplaats bij Tacozijl. Op dat monument straat de tekst:
Juster barde it by ús, moarn is it wer earne oars.
Dat is een tekst die in alle eenvoud volledig waar is. Het is iedere
keer als ik hem lees een opdracht om te zorgen dat vrijheid, in vrijheid kunnen leven en vrijheid om jezelf te kunnen zijn, belangrijk is
om voor te strijden. Het is het hoogste goed in onze samenleving.
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Hier op de muur staan de namen van hen die hier hun leven gaven
voor die vrijheid. Voor onze vrijheid. Hun verhalen worden ook nog
steeds verteld. Samen met het verhaal van piloot Jeffries maken hun
verhalen ons telkens weer duidelijk wat vrijheid is. Vrijheid. Voor
onszelf én voor de ander. Zonder contact, begrip, verbinding en
respect kan een werkelijke samenleving niet echt in vrijheid leven.
Op de tekeningen op de borden bij het park Ter Huivra hebben de
kinderen van de Jouster basisscholen dat mooi in beeld gebracht.
Ze hebben tekeningen gemaakt over vrijheid, respect, vrede én
samen met elkaar. Daar moeten we aan blijven werken. Iedere dag
opnieuw. Vrijheid is nooit af.
Fred Veenstra
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Tytsjerksteradiel
Op 4 mei zijn wij in heel Nederland 2 minuten stil. Wij herdenken
dan de slachtoffers van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van andere oorlogen, waar onze landgenoten
nadien, voor vrijheid en vrede hebben gestreden. Herdenken is iets
van ons allemaal, dat doe je samen!
Bij herdenken staan wij 2 minuten stil en zijn wij dankbaar voor wat
vrede en vrijheid ons elke dag brengt. Zelfs nu het coronavirus ons
leven inperkt, worden onze meningen en opvattingen niet beperkt.
Die mogen er, hoe afwijkend ook, zijn in ons democratisch land.
Wij mogen dankbaar zijn over alles wat wij kunnen denken, zeggen
en doen. Dat is een enorm voorrecht, maar daarentegen ook een
grote plicht, om op een uiterst zorgvuldige manier met deze vrijheid
om te gaan.
Onder ons zijn nog maar weinig mensen, die uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het is om in een Wereldoorlog door onderdrukkers
in hun vrijheid beknot te worden. Als je hen spreekt, hoor je hoe
zwaar de wissel van onderdrukking op hen heeft gerust. Ook hoor je
wat de echte waarde van vrijheid is. Daar mogen wij nooit lichtzinnig
mee omgaan. Deze reflectie van dankbaarheid over onze vrijheid,
zou ik graag wat meer in onze samenleving terug willen zien. We
hebben vanuit de zwaarbevochten vrijheid namelijk de opdracht,
om op een zorgvuldige en correcte wijze met elkaar samen te leven.
Dat houdt in dat wij respect hebben voor ieders mening, ook al wijkt
deze af van de onze. Dat houdt in dat wij goed luisteren naar de ander, zonder gelijk daar ons eigen oordeel tegenover te stellen. Of dit
nu op school, op ons werk of in de politiek is. In Burgum, Brussel of
Den Haag. Overal hebben wij daar scherp op te letten. Oud wereldleider, Nelson Mandela, verwoordde dat treffend:

“Om vrij te zijn gaat het niet zozeer om los te komen
van de kettingen waarmee je vast zit, maar om te
leven op een manier die anderen respecteert en
de vrijheid van anderen vergroot”.
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Op 4 mei zijn wij 2 minuten stil, herdenken wij. Daarbij hoop ik dat
we op een bescheiden en ingetogen manier kijken naar de wereld
en alles wat daarin plaatsvindt. Het maak ons nietig, klein, kwetsbaar, maar bovenal dankbaar … . voor alle moedige mensen, die
voor onze vrijheid hebben gestreden en nog steeds strijden.
Dit laat zich goed verwoorden in een gedicht dat ik op internet vond.
2 minuten
2 minuten ben ik voor hun stil
want door hun strijden
mag ik denken en doen
wat ik zelf wil
2 minuten voor hen die vielen
strijdend voor vrede
sta ik stil en denk,
God heb hun zielen
2 minuten om te denken aan
oorlog, verdriet, pijn
een reden om juist nu
stil bij te staan
2 minuten, langer duurt het niet
je kunt dus even
stil zijn en dan denken
vergeet ze niet
2 minuten gewoon uit fatsoen
denk ik, dankjulliewel
ik vind dat iedereen
dat dus moet doen
Vrijheid is ons grootste goed. Dit hebben wij te allen tijde te verdedigen
onder andere voor hen die daarvoor vielen.
Opdat wij nooit vergeten.
Jeroen Gebben
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Ameland
4 mei 2020, thuis herdenken. Het zijn rare tijden. Op 4 mei gedenken we allen die zijn omgekomen in het Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Met elkaar staan
we stil bij mensen die overleden zijn in hun strijd voor de vrijheid. Dit
jaar niet bij de oorlogsgraven in Nes of in de kerk en bij het monument in Hollum, maar thuis.
80 jaar geleden kwam de grootvader van mijn echtgenote om het
leven bij Dubbeldam. In de eerste meidagen van de oorlog werd hij
als reserve-kapitein getroffen door een kogel in gevechten met de
Duitsers en werd zwaar gewond. Na enkele dagen in het ziekenhuis
overleed hij, net als 5 van zijn strijdmakkers. Zij vochten met verouderde kanonnen en fietsen tegen een overmacht aan goed uitgeruste
Duitse parachutisten; een ongelijke strijd. Hij liet zijn echtgenote
met vier jonge kinderen in Middelstum Groningen achter.
Elk jaar herdenken we dit bij het monument op het Dorpsplein in
Dubbeldam. Vroeger gingen de ouders en ooms en tantes jaarlijks
naar de herdenking, later mijn echtgenote, neven en nichten en nu
vergezeld van onze kinderen. Wij vinden het belangrijk dat onze
kinderen zich bewust zijn dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat
vele mensen daar grote offers voor hebben gegeven en dat ten
allen tijde waakzaamheid geboden is om onze vrijheid te behouden.
Wij willen de vrijheid graag doorgeven aan volgende generatie.
Voor de inzet van velen die vochten voor de vrijheid kunnen we
alleen maar groot respect hebben. Daarom is het vreemd om
vandaag hier niet op grootse wijze deze slachtoffers te herdenken.
Namens u allen heb ik vandaag kransen gelegd in Nes en in Hollum.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Het kan zomaar anders worden, ook in landen met een oude democratische traditie en een solide rechtsstaat, zoals Nederland. Vele
militaire conflicten in de wereld laten zien dat er weinig nodig is voor
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onvrijheid. In veel landen verhardt het politieke en maatschappelijke
klimaat. Verschillen worden uitvergroot en mensen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet.
Het voorspelbare gevolg is dat de samenleving minder tolerant en
minder leefbaar wordt. Het brengt ons verder af van de essentie
van democratie. Want democratie is meer dan: ‘de meerderheid
beslist’. Respect voor ieder mens, voor minderheden is essentieel.
Behoren we niet allemaal op bepaalde momenten in ons leven tot
een minderheid? Conflicten kunnen alleen worden opgelost als de
feiten mogen spreken, en als gemeenschappelijke waarden – zoals
tolerantie, goede trouw en redelijkheid – het ijkpunt vormen en de
rechtsstaat gerespecteerd wordt.
De bevrijding van Nederland in 1945 betekende het herstel van
onze vrije en open democratische rechtsstaat. Op Ameland liet de
bevrijding langer op zich wachten; pas op 3 juni werd de bezetting
opgeheven. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn
niet vrijblijvend. Ze scheppen voor ieder van ons een verantwoordelijkheid voor het behouden en het versterken ervan.
Vrijheid, geef het door!
Leo Poeter Stoel
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Dantumadiel
Frijheid. Hjoed hawwe wy omtinken foar dit ûnderwerp. Frijheid dy’t
ús hast 80 jier lyn sa bot ôfpakt waard. Net mear sizze kinne wat jo
tinke, ûnderdrukking, ferfolging om wa’t jo binne: it wiene allegear
saken dêr’t de befolking mei te krijen hie yn de twadde wrâldoarloch.
Fiif jier lang, fan maaie 1940 oant en mei begjin maaie 1945 sieten
wy finzen yn in totalitêr systeem dat basearre wie op eangst. It
behearske folslein it deistich libben fan de minsken. Nei 5 drege,
bange jierren waarden wy der fan befrijd. Mar it wie wol in befrijing
mei grutte offers. It hat in hiel soad slachtoffers kostte. Slachtoffers
dy’t foelen yn ‘e striid foar frijheid, mar ek slachtoffers tidens de
besettingsjierren.
Hjoed-de-dei, hawwe wy in nije besetter. En ik wit dat dit nuver
heard at ik dit sa sis. Wy hawwe op it stuit te krijen mei in
ûnsichtbere besetter.
Jo sjogge him net, hy marsjeart net mei it gewear yn ‘e oanslach
troch it doarp, mar ynienen is hy der. Dizze fijân behearsket no ek
folslein it deistich libben. Ik haw it oer it koroanafirus. It firus hat de
hiele wrâld no al in goed jier folslein yn ‘e besnijing.
It hiele maatskiplike libben leit suver stil. Sportklups en ferienigings
draaie net mear. Op skoallen moatte de bern yn de eigen groep bliuwe of se moatte ombeurten hinne. Tsjerketsjinsten binne der mei in
hiel lyts bytsje minsken, online, of hielendal net mear. Minsken binne
thús, op besite by in oar is hast net mooglik.
En at wy in winkel of iepenbier gebou binnenstappe, dan moatte wy
in mûlkapke foar hawwe. Koartsein: de maatskippij leit op syn kont.
Us frijheid, miskien wol it wichtichste fûnemint fan ús mienskip, binne
wy kwyt. Wat is de straf oft wy ús net oan de regels fan dizze besetter
hâlde? Dan kinne wy sels as in oar yn ús fermidden siik wurde, siik … .
mei as it min treft sels de dea ta gefolch … .
It begrip frijheid is net samar in losse gjalp. It is noch altiten aktueel.
Miskien no noch wol wer mear as oars. Jo hearre minsken dy’t de
jierren ’40-’45 meimakke hawwe wol ris sizzen: “Doe’t it oarloch wie,
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doe hiene de minsken noch omtinken foar elkoar.” Ik moat sizze dat
it mei dat omtinken no ek goed sit, as ik om my hinne sjoch.
Op allerhanne terreinen is der omtinken foar minsken dy’t yn ‘e nederklits sitte. En it is o sa wichtich dat wy dêr mei trochsette.
It tema fan de jiertekst fan it Komitee 4 en 5 maaie is “it fûndamint
fan frijhyd”. In oprop ek benammen oan de jongerein. Wês súnich
op dy frijhyd. It is tige kostber. Frijhyd kin dy en kin jo op allerhanne
manier ôfpakt wurde. Oarloch, ûnderdrukking en ferfolging binne
net allinne saken út de ferhalen fan pake en beppe. It kin altyd barre.
Wês wach!
Bêste minsken. Hjoed binne wy twa minuten stil foar ús frijheid en
om te betinken. Hoefolle is dy frijheid jo wurdich? Binne wy ‘allinnich
mar’ ien kear yn it jier twa minuten stil? Of dogge wy as mienskip alle
dagen alle war om foar elkenien dy frijheid yn stân te hâlden?
(frij nei de jiertematekst fan it Nasjonaal Komitee fan Daan Roovers).
Klaas Agricola

15

Harlingen
Opnieuw staan we hier met heel weinig onze doden te herdenken.
Wat vorig jaar nog nieuw was, zijn we nu haast al gewend.
We herdenken onze doden op de vierde mei en we gedenken daarmee ook de vrede die we nu al 76 jaar mogen beleven, althans in
West Europa, althans in ons land.
We staan ook stil bij onze vrijheid.
En laten we er duidelijk over zijn:
Als we aan de bezetting denken, denken we meteen aan vergaande
en brutaal opgelegde onvrijheid. We denken aan al die mensen aan
wie de vrijheid ruw ontnomen werd door wegvoering en moord. We
denken aan de totale onvrijheid op politiek gebied of in cultuuruitingen.
Wel zijn wij, nu, in 2021, beperkt in onze bewegingsvrijheid.
We kunnen niet onbekommerd gaan en staan waar we willen of
met wie we willen, doen wat we willen. Veel van de onschuld naar
elkaar is weg nu we zo behoedzaam en weinig met elkaar tot fysiek
contact kunnen komen.
Toch beseffen we dat wrede dictatuur gericht op onderdrukking en
vernietiging iets heel anders is dan vrijheidsbeperkende maatregelen
om verdere verbreiding van een dodelijk virus te voorkomen.
Iemand vertelde mij vorige week dat onze hersens zo functioneren
dat wij ons concentreren op verlies, in plaats van dat we ons blijven
realiseren wat we allemaal wèl hebben.
Dat zal vast zo zijn en dergelijke automatismen in onze hersenen
zijn meestal wel ergens goed voor. Maar soms is het heel verstandig
er eens tegenin te denken zodat we ons realiseren dat wij, dankzij
de mensen die hier liggen, als op zoveel plekken in ons land, een
ongelofelijke vrijheid genieten en dat al heel erg lang.
Dat waarderen is even niet denken aan tijdelijk verlies van mogelijkheden maar werkelijk waarderen van wat we wèl hebben, het
kostbaarste wat een volk kan verliezen: onze vrijheid.
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Daarvoor hebben de jongemannen die hier op deze plek op onze
algemene begraafplaats liggen, meer dan 76 jaar geleden in één klap
àlle bewegingsvrijheid verloren toen ze voor onze vrijheid vielen.
Dát herdenken we.
Nu al voor de tweede keer in wat ons als groot ongemak overkomt
en wat deze herdenking ook weer heel bijzonder maakt.
Roel Sluiter
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Noard-East Fryslân
It is 1942 en lytse Freddie Senator út Amsterdam is 5 jier âld as syn
heit him dan op in moarn hastich nei it treinstasjon bringt.
Freddie fielt oan alles dat it net doocht. Ynstinktyf beseft hy dat hy
syn heit noait wer werom sjen sil. Hy wurdt op de trein set en wit
net wêrhinne.
Nei wat omwegen bedarret hy uteinlik yn Holwert. By de famylje
Visser. In jonkje fan 5 jier.
Samar út Amsterdam. Midden yn Holwert. Sûnder heit, sûnder mem
of wa dan ek.
Fred Senator is no 84 jier en wennet yn Sutfen. Yn de spesjale rige
oer ûnderdûkersbern yn Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad
werinnert hy him de tiid yn Holwert as in fijne tiid.
“Ik ben nog altijd dankbaar voor de manier waarop ik de oorlog heb
overleefd”.
76 jier lyn waard in groep minsken bewust útsluten, opjage en oppakt.
Om se te fermoardzjen. Omt se, om ien of oare reden, oars wiene.
Foar lytse Freddie wie dêr de famylje Visser. Hja diene wat eins net
fan harren frege wurde koe. Sy rônen in heech persoanlik risiko en
net inkeld foar harren sels, mar ek foar harren gesin en bedriuw. Ek
mei de eagen fan dizze tiid kinne jo net mear as in djip respekt fiele
foar de yngeand minslike died fan de Vissers om Freddie in plakje
yn harren hûshâlding te jaan.
En fansels, as hja harren buorlju en oare doarpsgenoaten net fertroud
hiene dan hiene hja it winliken net dien. Sa’n Amsterdams jonkje
ynienen dêr op Holwert, dat moat dochs guon grif opfallen wêze?
Mar men hold him stil en namen it jonkje op yn harren mienskip.
De tinkbyldige earmens fan de mienskip sluten harren om Freddie
hinne en Freddie waard ûnsichtber.
In Afrikaanse sizwize seit: it takes a village to raise a child. Dêrmei
wurdt bedoeld dat de hiele mienskip fan minsken op in doarp der
18

foar soargje moat dat bern omgean leare mei harren omjouwing. Yn
it gefal fan Fred Senator kinne we mei in lytse knypeach sizze:
it takes a mienskip to save a child.
Gelokkich wurdt no net mear systematysk jage op in groep minsken
om harren te fermoardzjen. Mar it útsluten fan minsken, it oproppen
ta haat tsjin beskate befolkingsgroepen, it fersprieden fan saneamd
nepnijs en it oanwakkerjen fan yntolerânsje bin noch hieltyd – slim
genôch – oan de oarder fan de dei. En de opkomst fan it internet en
de social media spylje hjir net swak yn by. En Koroana fansels.
Minsken fiele har ûnwis, of net begrepen. Minsken wolle harren
uterje en guon dogge dat troch oaren yn de hoeke te setten of oan
te fallen. Minsken mei in oar leauwen, in oare hûdskleur, in oare
seksuele geaardhyd of wat dan ek. En yn de digitale wrâld is der gjin
mienskip dy’t minsken opnimt en ûnsichtber makket.
Wy kin dêrom hjoed en no leare fan de famylje Visser en fan it doarp
Holwert yn oarlochstiid. Wat we noadich hawwe is dêrom mear
Mienskip yn dizze ûnwisse tiiden. In mienskip dy’t yn hâlden en dragen,
yn de gewoane deistige gong fan saken, syn minslike gesicht
oerein hâldt.
Sadwaande koe Freddie de oarloch wol oerlibje, fanwegen de
mienskip. Mar dy mienskip miste hy syn lettere libben. Hy moast
himsels mar rêde. “Na de Oorlog kreeg ik de klappen die ik in de
oorlog gemist heb” seit er no.
En dat jilde ek foar de minsken dy’t werom kamen út de kampen, of
út Ynje. Minsken dy’t alles kwyt rekke wienen, mar net de support
krigen fan oerheid en mienskip dy’t hja doe nedich hiene.
Mar ek ek no bin der minsken dy’t stipe fan de mienskip nedich hawwe.
Mohammed út Syrië, of Mark dy’t earst Maaike hjitte. Of Steven dy’t
fanwegen de Koroana iensum en angstich is. Of Hester dy’t op social
media ûnderúthelle wurdt ... .
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Dus, of it no oarloch is of frede. It 1942 is of 2021.
Wy hawwe mienskip noadich. In iepen mienskip, dy’t minsken opfangt en yn hun wearde lit, de swakkeren heint en noedet, in mienskip dy’t dielt en net feroardielt.
In mienskip foar Freddie,
in mienskip foar jo en my,
in mienskip foar ús allegearre.
Johannes Kramer
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Smallingerland
Vanavond zijn we hier, verbonden met elkaar en denken we aan hen
die voor ons zijn gestorven, die voor onze vrijheid hebben gestreden en die slachtoffer zijn geworden van alle oorlogsdaden. Wij zijn
straks 2 minuten stil en herdenken hen met grote eerbied.
Nederland, een vrij land. Op de vraag waar Nederlanders zich verbonden door voelen komen antwoorden als vrijheid en de vrijheid
van meningsuiting vaak voor 1.
Kunnen we ons voorstellen wat het is om in een bezet land te moeten leven? Dat elke stap je laatste kan zijn, je geen kritiek mag uiten,
je leven door anderen voor jou wordt bepaald en er geen democratie meer is? Het antwoord is kort en krachtig: Nee, dat kunnen we
niet. En dat willen we niet. Dan komen we in verzet. Maar het verzet
van toen is volstrekt niet vergelijkbaar met het verzet van nu tegen
de van buitenaf opgelegde maatregelen om de pandemie in te
dammen.
Toen, was het macht uitoefenen van de bezetter over personen,
mensen oppakken, folteren, fusilleren om zo te zorgen dat geen
enkel tegengeluid gehoord kan worden. Nu, wij geven en hebben
de vrijheid om een tegengeluid te laten horen, te demonstreren
tegen de pandemie maatregelen, terwijl we eigenlijk weten dat deze
maatregelen gewoon moeten. Dat we dit moeten accepteren – en je
neerleggen bij besluiten die democratisch worden gecontroleerd en
getoetst en tijdelijk onze vrijheden inperken. In onze samenleving, in
Drachten en de dertien dorpen houden we ons zoveel mogelijk aan
de gemaakte afspraken.
Als burgemeester ben ik trots op u en jullie, dat je je verantwoordelijk voelt en de verantwoordelijkheid ook neemt in deze moeilijke
periode. En de moeilijke periode zullen we te boven komen net
zoals we dat toen in de oorlogsjaren in Fryslân deden en onze verantwoordelijkheid namen om meer dan 23.000 onderduikers onder
te brengen 2.
1

De stand van vrijheid – Nationaal Comité 4 en 5 mei (2020)

2

Ondergedokeninfriesland.nl
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Wees blij dat je in een land leeft waar de democratie is bevochten,
er geen dictatuur is. Een land waar je in vrijheid kunt leven, kunt zeggen wat je denkt, maar accepteer ook – hoe vervelend ook – dat we
soms met elkaar afspraken moeten maken om te zorgen dat iets niet
erger wordt. Werk hieraan mee. Daar waar toen in de oorlog je geen
andere mening mocht hebben, vrijheden werden ingeperkt, zijn er
nu mensen die zeggen: ‘Ik wil gaan en staan waar ik wil en niet worden belemmerd in mijn woorden en daden’, het is een veel gegeven
antwoord op de vraag wat vrijheid betekent, een onderzoek gedaan
in opdracht van het 4 en 5 mei comité.
Jan Terlouw verwoordt dit in zijn gedicht Vrijheid als volgt:

Als je vrij bent lijkt het vanzelfsprekend.
Je mist het pas als je het ontbeert,
en wie het je ontnam propageert
dat vrijheid gehoorzaamheid betekent.
Wie ademhaalt vindt dat niet bijzonder.
Bij ademnood ga je het pas waarderen,
het zuurstofapparaat kan het je leren.
Ongehinderd ademen dat is een wonder.
Wie vrijheid kent en koestert en behoedt,
die ademt waarlijk met gezonde longen.
De vreugde van de wet worde bezongen,
want vrijheid in gebondenheid is goed.
Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen
naar eigen keuze doen kunt wat je moet.
Mijn oproep aan u en aan jullie is om vooral hierover na te denken.
Over wat het betekent om deel uit te maken van de samenleving, wie
je bent, wat je wilt zijn en dat je oog hebt voor de ander. Verplaats je
eens in die persoon zonder al een oordeel klaar te hebben.
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Ik bespeur te vaak al een vijandigheid, weinig tolerantie, weinig respect.
Het sluipt erin, zoals een oorlog ontstaat – ineens is het er.
Dat moeten we bestrijden. En wel: luisteren naar elkaar, elkaar aanspreken – niet veroordelend of voor-oordelend – maar op basis van
gelijkwaardigheid.
En tegen jullie jongeren: Wacht niet af – steek de handen uit de
mouwen. Bouw mee aan onze ‘Mienskip’, zet je in voor de samenleving. Dat woord – ‘samenleving’, daar gaat het om: het samen leven
in vrijheid, wij zijn vrij, het allerhoogste goed! Met de laatste vier
regels van It Allerheechste Guod van Dirk Spek wil ik eindigen 3:
Donk’re dagen pine en eangst de flikkering fan ’t swurd
De priis fan frijheid djoer betelle, de striid wie wreed en hurd
Mar, wat hat it brocht, de boadskip bliuwt ús by
It is it allerheechste guod, te sizzen ‘Ik bin frij’.
Jan Rijpstra

3

It Allerheechste Guod, muziek en tekst van Dirk Spek
op het Friese Songfestival LIET 2003
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Achtkarspelen
Op 4 mei 2021 heeft Oebele Brouwer, boargemaster van de gemeente
Achtkarspelen, samen met de voorzitter doarpsbelangen, de ondernemersvereniging, nabestaanden van de in de oorlog gefusilleerde
heer Dalstra en een paar leerlingen een viertal kransen gelegd bij
het monument in het centrum van Surhuisterveen.
Hij heeft daarbij een korte toespraak gehouden in het Fries, hier
omgezet in onze andere rijkstaal.

Geachte aanwezigen
We staan hier met een paar mensen en hebben kransen gelegd
bij het monument. We staan hier om de doden te herdenken die
gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog of in andere oorlogen. Ook
onze gemeente kent die littekens en nabestaanden van sommigen
van hen zijn hier ook aanwezig. Het aantal aanwezigen is beperkt,
omdat wij in deze Coronatijd niet de vrijheid hebben of voelen om
- zoals we graag zouden willen - net als voorgaande jaren op een
overvol plein dit mee te maken. Wij moeten het nu vooraf beperken:
dat voelt wellicht niet goed, maar het kan niet anders.
Maar waar het om gaat is het vasthouden van de traditie. Traditie
betekent ook doorgeven. Het doorgeven van de herinnering, het
doorvertellen van de verhalen. Aan onze kinderen, onze kleinkinderen, aan iedereen die het wil horen. Zodat de boodschap van
vrijheid nooit verloren gaat. En dan maakt het niet uit dat velen op
dit moment deze herdenking in gedachten thuis moeten meemaken
en niet op dit plein. En dan maakt het zelfs niet uit dat het vanavond
stormt en dat stortregens op komst zijn. Of dat, zoals ik net zag, de
bladmuziek wordt weggeblazen van de muziekstandaard. Ook dat
werd opgelost.
Traditie laat zich door dit alles niet tegenhouden. Het als een estafettestokje doorgeven van het verhaal laat zich door niets tegenhouden.
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Wij herdenken het leed wat toen is toegebracht. Wij kennen de verhalen
van de executies, puur als represaille. Wij hebben gehoord en gelezen
wat dit betekende voor de families die achterbleven. Hun namen staan
op het monument en het is daarom ook goed dat we hier staan.
Maar vrijheid is meer dan achteruit kijken en constateren dat het er
is. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en het moet - zo zou je kunnen
zeggen - bevochten worden. Omdat er altijd bedreigingen op de
loer liggen, soms zelfs in de kleine dingen. Een beledigende of denigrerende opmerking, een foute grap, een politiek foute beslissing.
Vrijheid zit in je hart en ook dat lijkt wel automatisch door te tikken,
maar je moet het wel onderhouden: De conditie moet je op peil houden. En zo zit het ook met vrijheid.
Vandaag geven wij dat gevoel en die traditie door, zoals dat hier op
deze plek vanaf de Tweede Wereldoorlog al onafgebroken ieder
jaar gebeurt. En het is goed dat wij, ieder met de invulling die wij
daaraan geven, daar stil bij staan. Ook al is dat maar twee minuten,
in ons hart kan dat iedere dag. Dank u voor uw komst. Volgend jaar
weer op een stampvol Torenplein.
Oebele Brouwer
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Heerenveen
Beste inwoners van Heerenveen,
Net als u hoopte ik dat we in 2021 weer samen zouden kunnen
herdenken. Maar het is nog te vroeg om dit jaar een stille tocht en
samenkomst te organiseren.
Toch staan we dit jaar net zo goed stil bij alle slachtoffers. Niet in
een grote groep, met elkaar. Maar ongetwijfeld staat ook u, om acht
uur, wel twee minuten stil. Om te gedenken en om te herdenken.
Staat u dan ook stil bij hoe het nu is, na 75 jaar in vrijheid? Over hoe
vrij we hier kunnen en mogen zijn, in 2021?
Stilstaan bij de vrijheid van nu kan niet zonder na te denken aan wat
het kostte om vrijheid te bevechten in de jaren ‘40-‘45. Niet zonder
óók na te denken over de mensen die vochten om de vrijheid die
was afgenomen, terug te krijgen. Hoe klein of hoe groot hun strijd
ook was, het is van invloed geweest op vele families.

Wat betekent herdenken voor u?
Verhalen van toen
Er zijn steeds minder ooggetuigen die zelf de verhalen over de
periode van oorlog kunnen vertellen. Wat maakten zij mee en wat
voelden ze? Hun verhalen van toen moeten we blijven delen. Het
zijn de verhalen van de mannen die in de begindagen van de oorlog
ons land probeerden te verdedigen. Verhalen van mannen die werden uitgezonden om in de koloniën in het Verre Oosten te vechten.
De huiveringwekkende verhalen over mannen, vrouwen en kinderen
die weggevoerd en vermoord werden. Omdat ze Joods waren,
zigeuner, homoseksueel of communist. Zoveel mensen die nooit
weer thuiskwamen.
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Dringen zulke verhalen ook door tot de generatie die nu opgroeit,
in het vrije Nederland? Tot een generatie die al een jaar zélf
vrijheden mist? Een generatie die via de media alle ellende van de
hele wereld alsmaar ziet langskomen? Is die generatie misschien
inmiddels immuun voor alle narigheid? Volgens mij niet.
Ik denk oprecht dat de veerkracht die de jongeren van nu laten
zien over eenzelfde veerkracht te beschikken als de generatie van
zo’n 80 jaar geleden. Veerkracht en idealen en plannen voor de
toekomst. Jongvolwassenen namen toen en nemen nu hun verantwoordelijkheden. Toen en nu was er het besef dat er voor jong en
oud gezorgd moet worden. En dat daar iets voor opgeofferd moet
worden. Toch is er een verschil.
Afgenomen vrijheid
Onze koning sprak vorig jaar uit: “We hebben allemaal een deel van
onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets
dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang
van leven en gezondheid. Toen wérd de keuze voor ons gemaakt”.
Inderdaad, het grootste verschil is dat ons land van nu geen onderdrukking kent en geen vijand heeft die moordt.
In ons land is vrijheid iets waarbij we niet dagelijks stilstaan. Zeker,
niet iedereen voelt zich nu vrij omdat niet álles wat we willen, ook
kan. Maar dat is een ongemak. En een heel andere vrijheid.
Het valt in het niet bij het leed dat er in de Tweede Wereldoorlog
was en de offers die toen werden gebracht. Dáár staan we vandaag
bij stil. De strijd om de vrijheid van en voor jong en oud.
Herdenken is van alle tijden
Ik zie de kinderen van Heerenveen die jaarlijks ook oprecht stilstaan
bij ons Heerenveense oorlogsmonument. Zij brengen een groet. Zij
noemen de namen van de mannen die hier, of op een andere plaats,
door oorlogsgeweld stierven. Hun namen zijn blijvend in een steen
genoemd. Iedere naam met een ander verhaal. Voor ons allemaal,
als een herinnering.
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Voor de families – kinderen, kleinkinderen, neven, nichten – met de
nog persoonlijker herinneringen van vaders of ooms die nooit weer
thuiskwamen. Omdat hij met zoveel anderen streed voor de bevrijding van ons land. Zonder hun inzet zou onze vrijheid van nu er heel
anders uitzien.
Wat betekent herdenken voor deze kinderen?
Wat betekent herdenken voor u?
Herdenken betekent voor mij dat we blijven stilstaan bij de waarde
van vrijheid. Vrijheid is nooit een algemeen goed. Vrijheid is nooit
vanzelfsprekend. Het is iets waar we bewust aan moeten blijven
werken.
Herdenken is dat we ieder jaar een eerbetoon blijven brengen aan
de slachtoffers van oorlog.
Opdat we niet vergeten.
Tjeerd van der Zwan
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Ooststellingwerf
Wie wel eens in het Tiesingabosje wandelt komt er het monument
tegen voor Teake Schuilenga uit Surhuisterveen. Op 5 november
1943 is hij daar zonder vorm van proces vermoord door de Duitse
bezetter. Schuilenga is in de oorlogsjaren een begrip in het Friese
Surhuisterveen en omgeving. In het dorp staat de beschuit-, koeken banketfabriek die Taeke heeft opgebouwd. Taeke Schuilenga
was een beetje een opstandig type. Hij heeft nevenfuncties, onder
meer bij de Vereniging van Bakkers, bij het Plaatselijk Belang en
bij de Coöperatieve Spaar- en Leenbank. Het gezin Schuilenga telt
inmiddels tien kinderen, die allemaal helpen in het bedrijf. Als de
oorlog uitbreekt, laat de familie duidelijk haar anti-nazistandpunt
merken. Vanuit gereformeerde overtuiging was daar geen twijfel
over. Taeke was een vrijheidslievend man, erg gekant tegen onrecht.
Als de jongelingvereniging van de kerk moet stoppen, worden alle
bijbels en boeken van de consistorie verborgen in beschuitkisten op
de grote zolder van de fabriek.
De vereniging komt daar voortaan bijeen. Taeke krijgt in 1941 een
boete wegens trouw aan het voormalige koningshuis. Twee van zijn
zoons en zijn jongste dochter Ettje, dan 19 jaar oud, zitten enige
tijd vast in het huis van bewaring in Groningen. Zijn broer zit vanaf
juli 1943 vast. Het lukt Taeke om hem in september vrij te krijgen.
Waarom is Schuilenga doodgeschoten? De 29ste oktober 1943 zijn
verzetsmensen op weg om Pier Nobach, de duivel van het Westerkwartier, te vermoorden. Vlakbij diens huis, stuiten ze op zijn zoon
Herman, die wordt doodgeschoten. Nobach was zo verontwaardigd
over ‘t doodschieten van zijn zoon, dat hij met een revolver op de
Groninger bussen en op voorbijgangers begon te schieten. Vijf dagen later volgt de werkelijke wraak. In de ochtend van 4 november
wordt Taeke Schuilenga door drie man opgehaald en naar het Scholtenshuis gebracht, het Groningse SD-hoofdkwartier. Dezelfde avond
wordt hij meegenomen in een auto. Tussen Oosterwolde en Veenhuizen houdt het stil. Bij een afgelegen boerderij slaan de honden
aan. Een dag later wordt Taeke Schuilenga, 65 jaar, verborgen onder
bladeren, door een arbeider ontdekt. Schuilenga is zonder vorm van
proces door het hoofd geschoten.
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Teake Schuilenga is voor mij een bijzonder verhaal dat symbolisch is
voor hoe de terreur van de Duitse bezetter er in de praktijk uit zag.
Vele onschuldige Nederlanders zijn als vergelding doodgeschoten.
Denk ook aan meester Anje Lok uit Ravenswoude, die op 19 mei
1944 voor zijn eigen huis werd doodgeschoten. Teake Schuilenga
kwam uit Surhuisterveen. En daar komt ook mijn familie vandaan.
Het verhaal van Schuilenga en Nobach heb ik door de jaren heen
regelmatig gehoord van familieleden. Daarnaast: één van zijn
achterkleinkinderen zat bij mij op school in Drachten. Dat geeft het
verhaal van Schuilenga een bijzondere lading voor mij. De geschiedenis komt dan dichtbij. Vandaag op 4 mei herdenken we de mensen die gevallen zijn door de Duitse terreur. De verzetsstrijders, de
onschuldigen zoals Teake Schuilenga en meester Lok, de militairen
die gevochten hebben voor onze vrijheid en de mensen die in de
concentratiekampen omgekomen zijn. Het is inmiddels lang geleden en velen die de oorlog hebben meegemaakt zijn er niet meer.
De herinnering aan die tijd vervaagt als we niet oppassen. En toch,
het besef dat we nu al zolang in vrijheid leven mag niet vervagen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend en daar staan we vandaag bij stil.
Het monument voor Teake Schuilenga is voor mij op deze dag het
symbool voor allen die de oorlog niet overleefd hebben.
Harry Oosterman
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Leeuwarden
Een oorlog houdt niet op als de wapens zwijgen.
De tweede wereldoorlog was niet voorbij toen de
bezetter was verdreven.
Een oorlog werkt nog generaties lang door.
Hij zit in de kinderen van de slachtoffers en van degenen die vochten.
Hij zit in de kinderen van de daders die niet zelf niet schuldig waren
maar wel door de maatschappij veroordeeld werden.
Een oorlog laat sporen na,
bunkers en forten en gevangenissen
In monumenten, gedenktekens
En in verhalen die we elkaar moeten blijven vertellen.
Zodat vrijheid nooit iets vanzelfsprekends wordt.
Vanavond herdenken wij alle burgers en militairen
die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld
zijn omgekomen of vermoord,
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
We herdenken de militairen die omkwamen,
de Joden, Sinti, Roma,
homoseksuelen en mensen die door de nazi’s als politieke tegenstanders werden beschouwd.
We herdenken kinderen, bejaarden en mensen in de bloei van hun leven.
Mensen met angsten, dromen en idealen.
Geen haar anders dan wij.
Misschien is er iemand aan wie u nu speciaal denkt.
Iemand uit uw familie, uit uw omgeving,
iemand over wie u hebt gehoord of gelezen.
Een man of vrouw die indruk heeft gemaakt.
Iemand die niet mag worden vergeten.
Laten we die mens met respect herinneren.
***
34

Voor mij is de oorlog verbonden met mijn pake,
Sybrand Marinus Van Haersma Buma
de vader van mijn vader
Burgemeester van Wymbritseradiel.
Hij verzette zich en overleefde het niet.
Ik denk aan mijn vader die vorig jaar overleed en die een leven lang
met dit gemis heeft geleefd.
Ik denk aan mijn oma
Clarisse Henriette van Werkum-Cohen
De moeder van mijn moeder.
Zij was Joods, maar getrouwd met een niet Joodse man,
ze overleefde de oorlog.
Ik denk aan mijn moeder die twee jaar geleden overleed, en die als
klein kind niet begreep waar die gele ster van haar moeder voor
nodig was en waar de angst in huis toch vandaan kwam.
Vandaag draag ik een dasspeld van een uitgesneden zilveren
Wilhelminadubbeltje.
Mijn pake droeg de speld toen de Friese burgemeesters
in februari 1941 door de SS in Leeuwarden bij elkaar werden
geroepen. Vanwege dit kleine symbool werd mijn pake in de
Blokhuispoort opgesloten.
Hij zat drie dagen vast. Op 6 februari 1941, de dag van de
Elfstedentocht, kwam hij vrij.
Zijn arrestatie was een waarschuwing maar hij bleef actief in het
verzet, zoals hij al sinds het begin van de oorlog had gedaan.
In mei van dat jaar werd hij voor de ogen van zijn vrouw en kinderen
weggevoerd en naar de Scheveningse strafgevangenis gebracht.
Daar zat hij ruim een jaar.
Daarna werd hij overgebracht naar kamp Amersfoort en vervolgens
naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Op 11 december
1942 is hij daar door uitputting overleden.
Drie weken voor zijn 39ste verjaardag.
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Bij ons thuis werd er niet zo veel over mijn pake gesproken
en zeker niet als verzetsheld.
Hij had zijn plicht gedaan.
Maar toen ik op de leeftijd kwam waarop hij was overleden,
en mijn kinderen zag opgroeien, toen begon ik mij zelf af te vragen.
Wat zou ik hebben gedaan?
De keuzes van velen in de oorlogsjaren waren onmenselijk zwaar,
de offers ondraaglijk groot.
***
Het verhaal van mijn pake en van mijn oma lijkt misschien op het
verhaal van uw familie.
Of doet u denken aan een verhaal dat u van of over iemand hebt
gehoord. Uit de oorlog, of van daarna.
Waar het om gaat, is dat wij beseffen dat wij hier en nu in vrijheid leven,
omdat er mensen waren die toen het er op aankwam,
de moeilijkste beslissing van hun leven namen.
Omwille van iets dat groter was dan henzelf.
Dát besef, dat is waar het in de 2 minuten stilte op 4 mei om gaat.
Het maakt niet uit waar we vanavond zijn.
Hier in de Prinsentuin in Leeuwarden, op de Dam in Amsterdam,
Of thuis bij tv, computer of radio omdat we nog steeds
in coronatijd zitten.
In de 2 minuten stilte zijn we diep met elkaar en met het
verleden verbonden.
Door te herdenken, worden we ons ervan bewust dat vrijheid
ons hoogste goed is.
Dat mensen zoals u en ik voor onze vrijheid hun leven gaven.
Vanuit het besef: ‘nooit meer oorlog’ werden na de oorlog de
verenigde naties opgebouwd. Gefundeerd op vier vrijheden die de
hoekstenen zijn geworden van onze democratische rechtstaat.
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Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,
vrijheid van meningsuiting,
Vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek.
Voor die vrijheden geven mensen nog steeds hun leven. Voor die
vrijheden gaan mensen de straat op om te protesteren, al lopen ze
het risico opgepakt en voor jaren opgesloten te worden.
***
Vrijheid verplicht tot waakzaamheid.
Het is onze verantwoordelijkheid om de vrijheid te bewaken
Om niet weg te kijken bij onrecht.
Maar racisme, antisemitisme en discriminatie aan de kaak te stellen.
Om te zorgen dat het lijden, de strijd en de dood van alle slachtoffers
van de oorlog niet tevergeefs zijn geweest.
Het is onze taak om de fakkel met het bevrijdingsvuur
niet te laten uitdoven,
maar door te geven aan de jongere generatie.
Laten we de vrijheid van ons land en van ieder mens beschermen,
elke dag opnieuw.
Sybrand van Haersma Buma
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Opsterland
Drie jaar geleden op 4 mei 2018 werd hier, op dit plein, een witte
duif opgelaten. Ze vloog de vrijheid tegemoet. Het Tiny Mulderplein
was geopend. Tiny Mulder: verzetsvrouw, journalist en dichter.
De Nationale Herdenking van 4 mei laat ons ieder jaar stilstaan bij
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties
en vredesoperaties daarna. We doen dat ook in Opsterland door
elkaar te ontmoeten en naar elkaars verhalen te luisteren. Zo proberen we juist de verhalen uit onze dorpen levend te houden.
Het verhaal van Tiny Mulder begint hier, in Beetsterzwaag, waar zij
in 1921 werd geboren. Ze verhuist naar Drachten en leert daar de
Friese taal. In 1939 is Tiny pas afgestudeerd aan de HBS en wilde ze
graag als journalist aan de slag. Toen dat niet lukte en Pieter Wijbenga haar vroeg te komen werken in het gemeentehuis en het distributiekantoor in Drachten, deed ze dat.
Haar aanstelling was niet zonder reden. Wijbenga selecteerde ‘zijn’
mensen met zorg om zo een vertrouwd netwerk van mensen om
zich heen te hebben waarmee hij in de oorlog aan het verzet kon
bijdragen. Ook met Tiny had hij een goede inschatting gemaakt en
haar rol in het verzet werd langzaam aan van steeds groter belang.
Ze vervoerde als koerierster bonkaarten, valse papieren en wapens.
Later hielp ze, net als haar ouders, Joodse onderduikers aan schuilplaatsen en eten. En in de winter van 1943 gidste ze ruim zeventig
gestrande geallieerde piloten naar Engeland.
Na de oorlog vertrok Tiny in 1947 naar de Verenigde Staten waar
ze ruim een half jaar rondtrok en voor verschillende Nederlandse
kranten verslagen schreef.
Weer ‘thuis’ kreeg Tiny een aanstelling als journaliste bij het Fries
Dagblad en begon ze al snel met het schrijven van Friestalige gedichten. Haar poëzie staat nog altijd in hoog aanzien, ook vanwege
de aandacht voor geestelijke thema’s. Veel van deze thema’s zijn
ook nu actueel. Vrijheid is daar een van.
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Het herdenken van de oorlog en de slachtoffers doen wij met het
oog op de toekomst. Wij willen nooit meer oorlog en hopen dat de
verschrikkingen van destijds onze samenleving weerhoudt van haat
en wantrouwen. Wij leven in een ingewikkelde tijd. Waar we vooral
vertrouwen nodig hebben in elkaar, lijkt dat vertrouwen soms weg
te ebben en staan groepen mensen juist tegenover elkaar. Het nieuwe
verhaal, dat van vrede en vrijheid, komt daardoor maar moeilijk op gang.
Het is niet voor niets dat wij hier een plein hebben genoemd naar
Tiny Mulder, die nieuwe verhalen startte als geen ander.
Een plein nodigt uit tot samenkomen, tot het vertellen van verhalen.
Verzamel je hier op het Tiny Mulderplein rond deze prachtige boom,
die hier al jaren stevig met zijn wortels in de grond staat. De boom is
elk seizoen anders maar de plek blijft wat hij is: de plek voor ontmoeting. Bij het dorpshuis, bij de kerk, bij de voetbal, op en rond het
plein. Hier ontmoeten we elkaar om samen te herdenken, maar ook
om samen te vieren, te sporten, te leren. En die ontmoetingen zijn
nodig voor vertrouwen, begrip en saamhorigheid.
Een plein staat al tijdperken lang symbool voor ontmoeting en saamhorigheid. Doorbraken in taaie vraagstukken, oefenen met het gesprek, kwesties op de agenda. Het gebeurt op en rond pleinen. Dat
was al zo in het oude Rome, waar op het Forum Romanum samenkomsten plaatsvonden en recht werd gesproken. In Afrika komen de
dorpsoudsten samen onder de baobab-boom op de pleinen.
En in Beetsterzwaag komen we samen op het Tiny Mulderplein. En
al is het op dit plein al een jaar té stil, -missen we de kinderen die er
spelen, de mensen die met een boek onder de arm met elkaar praten, de groepen vrienden en familie die naar voetbal gaan of naar
de kerk of die samen komen om te vieren- dit plein is straks weer de
plek voor ontmoeting.
Laten we dit plein gebruiken om ons eraan te herinneren dat gemeenschapszin belangrijk is, dat hebben we geleerd van de oorlog.
En laten we pleinen dan ook gebruiken om er een nieuw verhaal te
maken. De dochter van Tiny Mulder liet om die reden hier een duif
op. Symbool van de vrede, van het geluk en van de vrijheid. Laat dit
een plek zijn waar we het nieuwe verhaal beginnen.
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Ik sluit af met het gedicht ‘Oorlog’ van Rutger Kopland

Terwijl het verhaal wil dat het verteld en
voorbij is - maar het breekt af
zeker, het is mij verteld en verteld
maar nog
ik zie die grijze beduimelde foto
maar nog is het gras weer groener dan gras
en de bloesem weer witter dan bloesem
in die grijze tuin moet het oorlog zijn geweest
in die man, die vrouw, dat kind
in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom
het is mij verteld en verteld hoe zij daar
hadden moeten verdwijnen, worden weggevoerd
in goederentreinen, nooit terugkomen
terwijl het verhaal wil dat het verteld en
voorbij is - maar het breekt af
zeker, het is mij verteld en verteld
hoe vrede weerkeerde
maar nog is er geen andere foto dan deze
waarin het nog moet
Ellen van Selm
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Terschelling
Het is me een eer en genoegen om op 4 mei een zo’n mooie rol te
mogen spelen bij de Dodenherdenking.
‘Een eer’ zult u begrijpen, het is één van de mooie taken die behoren bij het burgemeestersambt om op de Algemene Begraafplaats
van Terschelling, bij het Cross of Sacrifice, het herdenkingskruis,
een krans te mogen leggen. Op dit geallieerden kerkhof liggen 84
doden uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig uit landen van het
Gemenebest. De graven zijn geadopteerd door de inwoners van
Terschelling.
‘Een genoegen’ is echter iets heel anders. Dat heeft te maken met
een plezier, iets dat leuk is en fijn en dat zijn woorden die niet passen bij een dodenherdenking. Maar toch gebruik ik deze woorden
bewust. Het is namelijk een genoegen om in vrede en in vrijheid bij
elkaar te zijn. Om te herdenken op de manier zoals we dat zelf willen.
Het landelijke thema van de 4 en 5 mei herdenking en viering is dit
jaar ‘Na 75 jaar vrijheid’. En in aanloop naar 4 mei heb ik nagedacht
wat je daar nu onder moet verstaan. Wat is vrijheid? Vrijheid om in
verzet te komen tegen de vijand en tegen de onderdrukking? Ook
in Coronatijd hoor je de roep om vrijheid: vrijheid van regels, je
leven inrichten zoals je zelf wenst. En al denkend schoten mij een
paar korte zinnen van mijn moeder in gedachten. Ze vertelde me
lang geleden: ‘Je opa vocht voor onze vrijheid. Ik weet nog dat de
Duitsers kwamen. De onderduikers werden verstopt in de hooiberg.
Maar de Duitsers vonden ze daar niet. Uiteindelijk lagen ze niet in
de hooiberg, maar in het trekgat, in het water.’
Vijf korte zinnen. Maar denk eens na over hetgeen dat betekend heeft
voor het gezin en over de spanning die het teweeg heeft gebracht.
Opa zat in het verzet en vocht voor de vrijheid. In vele gezinnen zullen
die woorden geuit zijn. Opa … . Maar niet alleen opa. Hele gezinnen
werden betrokken bij die strijd. Hele gezinnen liepen risico’s. Hele
gezinnen hebben de spanning en de angst gevoeld. En dan was het
niet zomaar spannend, nee, het ging over leven en dood.
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Een gedicht over verzet en vrijheid is geschreven door Remco Campert,
het begint zo:

‘Verzet begint niet met grote woorden,
maar met kleine daden’.
En op 4 mei wil ik stil zijn voor alle, ook de niet bekende, helden.
Bij al onze ‘opa’s’ (en daarmee bedoel ik natuurlijk alle mannen en
vrouwen die voor onze vrijheid zijn gevallen) en hun gezinnen. Met
elkaar hebben ze offers gebracht waar wij ons vandaag de dag geen
voorstelling van kunnen maken. Offers voor onze vrijheid.
Maar ook gedenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Er gaan
regelmatig stemmen op om niet langer jaarlijks aandacht te besteden
aan de dodenherdenking. Ik ben het daar pertinent niet mee eens.
Met onze jaarlijkse 4 mei herdenking geven we de beelden en verhalen
uit het verleden door aan de jeugd, aan de toekomst. Laten we dit
koesteren. En we herdenken in vrede en hebben daarbij alle vrijheid
om te gedenken zoals we dat samen willen, we geven de vrijheid
door, en dat noem ik een genoegen.
Dank u wel.
Caroline van de Pol
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Schiermonnikoog
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Burgemeester Ineke van Gent heeft geen speech gehouden.
Wel heeft zij samen met de Friese commissaris van de Koning
drs. A.A.M. Brok kransen gelegd op de Vredenhof.
Dit is een begraafplaats voor drenkelingen en militairen uit
de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
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Weststellingwerf
Sinds 1947 herdenken wij. Maar nog nooit was het zo stil en met
zo weinig mensen als nu. Onze vrijheid is ingeperkt door de
corona pandemie.
Zo begon de toespraak door de burgemeester vorig jaar tijdens
deze herdenkingsspeech. En een jaar later staan we hier weer met
heel weinig mensen en zijn onze vrijheden het afgelopen jaar verder
beperkt dan we op ditzelfde moment – een jaar geleden – voor
mogelijk hielden.
De crisis op wereldschaal dringt door tot in elk detail van ons
dagelijks leven. De inperkingen van onze alledaagse en vanzelfsprekende vrijheden zijn ongekend. Het is een geheel nieuwe
ervaring: verlaten winkelstraten, gesloten kantoren en cafés, de
dringende oproep om thuis te blijven en – tot voor kort ondenkbaar
– zelfs een avondklok. Nu er nog slechts enkelen in leven zijn die
zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het overgrote
deel van de Nederlandse bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend,
is de huidige crisis de eerste grootschalige confrontatie met
vrijheidsbeperking.
Maar ondanks dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking
zelf nooit oorlog heeft gekend, vliegen de vergelijkingen met de
Tweede Wereldoorlog ons om de oren. We kunnen deze situatie niet
vergelijken met de oorlog. Bij iets ingrijpends ligt het echter wel voor
de hand om terug te grijpen op iets ergs uit de geschiedenis. Door
te vergelijken willen mensen dingen zichtbaar maken. En er zijn ook
wel degelijk een aantal parallellen te maken.
De sociale ontreddering, onzekerheid en machteloosheid waar toen
sprake van was is er nu in zekere zin ook. Daarbij ontbreekt het ons
aan overzicht. Achteraf weten we: de oorlog was in 1945 afgelopen.
Maar in crisistijd heb je geen zicht op het einde. Zoals men toen niet
wist hoe lang de oorlog zou duren, zo weten wij niet hoe lang we
met dit virus te kampen hebben. Vaccineren is de oplossing om het
virus tegen te gaan, maar het ontstaan van verschillende varianten
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door mutatie van het virus blijft onzekerheid zaaien en het gevoel
van machteloosheid oogsten.
Het is belangrijk om te beseffen en te benoemen dat historische
vergelijkingen altijd ergens mank gaan. De impact van de coronapandemie is enorm, maar er zijn geen deportaties, grootschalig
geweld en vernietiging van huizen en infrastructuur. De avondklok
was net als spertijd een vrijheidsbeperking, maar nu kreeg je hooguit
een boete als je deze overtrad. Het virus maakt geen onderscheid in
wie of wat je bent. De Duitse bezetter deed dat juist wel. Die relativeringen moeten we wel altijd blijven maken.
Wat het daadwerkelijke effect van corona zal zijn op onze samenleving
is nog gissen. Zelfs na het opheffen van de laatste maatregelen
zullen de consequenties van deze maatregelen vanwege het virus
nog lang te voelen zijn. De gevolgen van een crisis laten zich pas
goed zien in de nasleep ervan. De economische en sociale ontwrichting zijn niet met een of twee kwartalen hersteld. Dat vergt tijd.
De schade lijkt in elk geval niet eerlijk verdeeld. Sommige economische sectoren floreren terwijl andere sectoren enorm geraakt worden. Kwetsbare kinderen lijken een nog grotere achterstand op te
bouwen. En de kloof tussen arm en rijk lijkt onder meer door corona
groter te worden doordat kwetsbare groepen het grootste risico op
werkverlies en armoede lopen.
Prioriteit voor de komende tijd is dat het gat dat de afgelopen
maanden is geslagen de bestaande ongelijkheid niet vergroot. Dat
is de uiteindelijke test voor de weerbaarheid van onze democratie.
Verschillen zullen er blijven, maar voor een vrije samenleving is het
hebben van gelijke kansen voor alle mensen een van de belangrijkste pijlers. En daar moeten we met zijn allen elke dag keihard voor
blijven werken.
Vanavond herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen
of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
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Morgen vieren we 76 jaar vrijheid, hoewel die is ingeperkt. Ja, de
vergelijking met de Tweede Wereldoorlog gaat mank, maar tegelijk
hebben we in de recente geschiedenis niks meegemaakt waarbij
onze vrijheid zo werd aangetast. Misschien is het daarom nu wel
extra belangrijk om die twee minuten stil te zijn en om morgen die
vrijheid te vieren.
Roelof Theun Hoen, wethouder
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Waadhoeke
Want wat er ook gebeurt, op 4 mei blijven we ook hier in Franeker
stilstaan bij het onbeschrijflijke leed van de WO II en bij de miljoenen
mannen, vrouwen en kinderen die de gruwelen niet overleefden. Of
zwaar beschadigd verder moesten nadat ons land was bevrijd.
Juist in een tijd dat de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt bijna is verdwenen, juist in een tijd van covid-beperkingen
waarin het begrip ‘vrijheid’ naar believen en belangen wordt geduid, juist in een tijd van onzekerheid en grote verandering waarin
wij-zij-denken en giftige lariekoek makkelijker gedijen …,
juist dan is het broodnodig dat we de slachtoffers herdenken van
een periode waarin de vernedering, de haat en de moord het voor
het zeggen hadden. Niet geleid door een virus maar door de waanzin van machthebbers en meelopers die miljoenen mensen hun
menselijkheid ontnamen , hen overbodig, ongewenst verklaarden
en vermoordden.
Verder in de tijd verwijderd van deze oorlogsperiode wordt herdenken
minder een kwestie van doorgeven van persoonlijke ervaringen
door mensen die erbij waren en het hebben overleefd. Gelijk na de
oorlog werd er gerouwd om familie en vrienden, om dierbaren, soms
hele gemeenschappen die waren verhongerd, verraden, verdreven,
vermoord. Verder verwijderd van deze oorlogsperiode zijn het de
herinneringen van die tijd, in verhalen, beelden en voorwerpen die
ons helpen om die inktzwarte periode niet in mist te laten verdwijnen.
Verhalen zijn een krachtig middel om dat verleden tot leven te wekken
met al zijn droevenis en soms ook onverwacht schitterende of bizarre
gebeurtenissen. In verhalen over de oorlog zijn het mensen van
vlees en bloed die ons een spiegel voorhouden, die goed en kwaad
en alles daar tussenin tonen.
Ook daarom vinden we het eer dat de heer Frank Steensma het
verhaal van zijn vader Carel Steensma, piloot en verzetsstrijder uit
Franeker, met ons wil delen. Ook in het verhaal van zijn vader open-
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baart zich het geweld, de terreur en vooral de ontmenselijking als
voertuig van vernietiging.
Alle historische feiten en documenten, alle verhalen bij elkaar geven
ons genadeloos zicht op wat er toen gebeurde. Opdat we niet vergeten dat het kon gebeuren.
Met verhalen kunnen we heel dichtbij toen komen. Maar ik begrijp
ook Marja Vuijsje, Joods, en schrijfster van onder meer Ons Kamp,
een familiegeschiedenis en tegelijk een biografie van het Joodse
leven in Nederland, vooral het naoorlogse Nederland. In een essay
schreef zij vorig jaar dat ze na het schrijven van dat boek ook aarzelingen heeft om over haar familie te schrijven. Want, zegt ze:
“Gêne over mijn poging een begrijpelijk mensenverhaal te maken
van wat gedoemd is onbegrijpelijk te blijven ligt voortdurend op de
loer. Het hele idee dat het mogelijk is om aan de hand van historische feiten, documenten en levensverhalen iets te produceren dat
een proces van vernederen, uitsluiten, ontmenselijken, aftuigen en
nog meer vernederen en uitmoorden voelbaar maakt voor wie louter
vredestijd heeft gekend komt mij inmiddels vreemd voor”.
Die passage overdonderde mij. En ik citeer haar vanavond om de
noodzakelijke tekortkoming van iedere vorm van herdenken ook
te benoemen. Maar niet herdenken is geen optie. We moeten het
beest in de bek kijken. Telkens weer.
Opdat we niet vergeten. Niet vergeten wat is geweest en weer kan
gebeuren. Met andere middelen, andere leugens en andere kanalen om de brandstof te verspreiden en te ontsteken. Herdenken
opdat we de tekenen willen herkennen, tekenen van het begin van
ontmenselijking van de ander. En dan niet zwijgen. Herdenken, ook
als een oproep de lelijke krachten in ons zelf onder ogen te zien.
Herdenken om weer te weten dat vrijheid - in het best mogelijk besef van het kwaad dat zich toen in al het denkbare en ondenkbare
manifesteerde - een opdracht is. Niet de opdracht om te doen wat je
wilt, daar hebben we geen opdracht voor nodig. Dat lukt zo ook wel.
Vrijheid is een opdracht tot medemenselijkheid.
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Ik sluit af met een verwijzing naar een passage uit het boek De Friezen
van Flip van Doorn, waarin hij de vermeende en vermaarde Friese
Vrijheid prachtig historisch verkent. Hij verwijst op zijn beurt naar
een bijdrage in Trouw van Marjolein van Heemstra, de schrijfster die
in 2019 hier in deze kerk de 4-mei-lezing verzorgde. Toen zij voor
het dagblad gevraagd werd iets te zeggen over ‘vrijheid’, ontdekte
ze dat het woord vrijheid teruggaat tot het Germaanse woord Freya.
Dat woord betekende ‘lief’ of ‘dierbaar’, toch echt iets anders dan
hedendaagse betekenissen als ‘ongebonden’ en ‘onafhankelijk’. Ze
verbaast zich over die verandering in betekenis, maar, zo vervolgt ze:
“… met de ontdekking dat vrijheid aan liefde ontsprong, is het of er
een luik openspringt in de taal. Onvoorziene ruimte in dat afgesleten
woord. Als vrijheid en liefde één zijn zou je kunnen zeggen: wie ik
vrijmaak heb ik lief. Een verstrengeling van vrijheid en liefde betekent dat ik om vrij te zijn een ander nodig heb; zijn bereidheid om
van mij te houden. Het betekent ook dat ik elk moment iemand kan
bevrijden door hem of haar als dierbaar te beschouwen.”
De ander als minderwaardig beschouwen was en is het begin van
het moreel failliet. De ander als dierbaar beschouwen, ook als die
niet tot mijn directe kring van vertrouwelingen behoort, dat is de
opdracht bij het herdenken, dat borgt onze vrijheid. Elke dag weer.
Marga Waanders
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Súdwest-Fryslân
Libje yn in frij lân. Frij. Dat is kostber en kwetsber. Dit jier hawwe wy
field hoe wichtich ús bewegingsfrijheid is. Hoe’t ús deistich bestean
oantaast wurdt as wy ús freonen en famylje minder sjogge en
oankrûpe kinne. As wy net dwaan kinne wat wy wolle; ús gewoane
libben net mear fanselssprekkend is.
Wy fiele dêrneist hiel goed oan dat dizze beheining fan frijheid hiel
oars is as yn oarlochstiid. Salang’t wy as minsken en as mienskip ús
frijheid fan tinken hawwe en in iepen dialooch. … wy stean foar de
fûnemintele lykweardigens fan alle ynwenners. … wy yn frijheid
stimme kinne en der ûnôfhinklike rjochtspraak is, witte wy dat de
pilaren fan de frije maatskippij stevich oerein steane.
Foarich jier wie it 75 jier lyn dat de Twadde Wrâldoarloch einige.
Hoe gean wy no om mei frijheid en mei ús eigen ferantwurdlikens
dy’t libben yn frijheid my him meibringt? Alle yndrukwekkende
inisjativen foar 75 jier frijheid dy’t foarich jier mar foar in lyts part
trochgean koene, dielden ien hiele wichtige reade tried: fertel de
ferhalen. De ferhalen fan oarloch en ûnderdrukking, fan ferset,
frijheid en ferantwurdlikens. Ferhalen fan minsken.
Hjoed betinke wy. Her-denken. Dat is opnij tinke en neitinke. Hoe’t
it wie. En hoe’t it net en hoe’t it wol wêze moat. Hjoed stean wy stil.
Twa minuten stilte foar alle slachtoffers fan oarloch en ûnderdrukking,
foar alle minsken dy’t om it libben kamen foar ús frijheid. De frijheid
dy’t wy alle dagen op ‘e nij beskermje en fersterkje moatte.
Jannewietske de Vries
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Uitgave gemeente Smallingerland, voorjaar 2022
Team communicatie; druk en vormgeving huisdrukkerij
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“Vrijheid is geen loze kreet”

“Vrijheid
is geen loze kreet”

4 mei 2021

Een bundel van burgemeesterstoespraken in Fryslân,
uitgesproken op 4 mei 2021,
ter nagedachtenis aan onze oorlogsslachtoffers

