
Dodenherdenking 04 mei 2016 
Wirdum, Swichum, Wytgaard 

Dodenherdenking 04 mei 2016. 

Bij het graf van William Robert  Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr). 

 

Wolkom, Wurdummers, Wytgaarders, Swichummers en minsken út oare plakken. Wolkom, alle bern fan 
de basisskoallen.  
Wolkom Sjoerd Boonstra en Jikke Visser, ús krânslizzers.  
Wolkom sjongers en dirigent Klaske Deinum. 

 
Het 4 mei comité heeft dit jaar als thema de vraag: “Waarom ben jij twee minuten stil?” 
 
Zonet hoorde u van Frits Barend en zijn dochter Barbara 
waarom zij twee minuten stil zijn. Zij staan stil bij hun 
vermoordde familieleden. En bij Jelle en Jeltsje de Vries, 
‘gewoane minsken, út Aldegea’ die het risico namen om hun 
vader en opa in betrekkelijke veiligheid te brengen.  
 
Onlangs is Jules Schelvis op vijfennegentig jarige leeftijd 
overleden. Hij overleefde in de Tweede wereldoorlog zeven 
kampen, waaronder het vernietigingskamp Sobibór. In dat 
kamp zijn 170.000 mensen omgebracht waaronder, 34.000 landgenoten, grotendeels Joden en andere 
ongewenste bevolkingsgroepen. Hij zweeg heel lang over wat hij had meegemaakt. Pas na zijn 
pensioen vertelde hij overal, vaak ook op scholen, over de gruwelijke 
dingen die mensen elkaar kunnen aandoen. Mensen als Jules Schelvis 
zijn belangrijk voor ons. Door hun getuigenis voelen we het belang van 
het herdenken en het belang om te voorkomen dat zoiets weer kan 
gebeuren. Hoe zullen wij in de toekomst op 4 mei herdenken zonder de 
verhalen van mensen die de oorlog meemaakten?  
De meeste mensen die de oorlog nog kunnen navertellen zijn 
tachtigers. Zij waren kind in de oorlog.  
 

Ook Sjoerd Boonstra, hij was elf jaar toen zijn oudste broer Dirk, 
werd opgepakt en naar een werkkamp werd gedeporteerd. Het 
was een werkkamp waar de gevangen genomen mannen moesten 
werken tot ze er dood bij neer vielen. Boonstra’s grote broer van 
19, hield het maar een paar weken vol. Hij stierf door ondervoeding 
en ziekte.  
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Ik wil in dit verband ook nog eens wijzen op het andere graf waar we 
op 4 mei altijd bloemen neerleggen. Dat van Cornelis Bosma die als 
dwangarbeider in een Duitse fabriek werkte en daar het leven liet. 
Mannen zoals Cornelis Bosma en Dirk Boonstra, hun leven in de knop 
gebroken, ook hen gedenken wij.  
 
Wêrom bisto twa minuten stil? Dizze fraach ha wy de ôfrûne tiid, per 
mail, oan in oantal doarps- en streekgenoaten steld. Piet Sizoo en 
Titus Hettinga sille daliks, de antwurden dy’t wy werom krigen foardrage. De antwurden wienen hiel 
divers. Mar by de measten libbet it besef dat ús frijheit en feiligens in grut foarrjocht is. In foarrjocht dat 
wy koesterje meie mar wêr’t net allinne wy rjocht op hawwe, ek oaren. 
Dat hienen Jelle en Jeltsje de Vries út Aldegea destiids ek wol begrepen. 

 
 
Citaten:  
Op 4 maaie tink ik yn it bysûnder oan de minsken dy't it oan 

doarre om tusken de kûgels en de bommen troch it liet fan frede 

te sjongen. Yn Fryslân, België, Irak, Syrië, Egypte of wêr dan ek. 

 

Ik tink op 4 maaie oan myn omke Reinder. Dy is yn de oarlog 

oppakt en nei Sachsenhausen stjoerd. Dêr is hy ferstoan yn 

ferskrikkelike omstandigheden. Hy hie joaden ûnderdûke litten. Dêr wiene folle mear sa as hy.  

Wat wie dat fan  ‘oerheidssysteem’ wertroch dit barre koe? 

 

By de 4 maaie betinking tink ik foaral oan de Twadde 

Wrâldoarloch en oan:  

- gewoane minsken dy’t ynienen konfrontearre waarden mei net te 

beskriuwen wreed geweld. Mei it rjocht fan de sterkste.  

- gewoane minsken dy’t opstiene en yn ferset kamen.  

- al dy gewoane minsken út oare lannen dy’t kamen om ús te 

befrijen. In protte binne nea wer thúskommen. 

En dan tink ik: hokker kar soe ik makke hawwe? 

 

Ik stean op 4 maaie stil: Omdat ik genietsje fan dy stilte en it moai fyn om te sjen dat der safolle minsken 

de tiid nimmer om stil te stean by it ferline mar faaks ek by wat der op’t heden yn de wrâld bart. 

Ik realiseer me deze dagen dat onze huidige vrijheid geweldig is, en niet iets is wat vanzelf wel blijft, en 

dat jezelf er aan kan werken om die te behouden, door te stemmen, door alert te zijn en je stem te laten 

horen. 

 

Ik ben op 4 mei na 18.00 uur altijd thuis en volg de herdenkingen op de televisie. 

De reden voor mijn thuisblijven is het feit dat ik tot mijn dertigste in Amsterdam heb gewoond en juist bij 

dergelijke gebeurtenissen mij met Amsterdam verbonden voel. 

Ik ben in 1941 geboren en ons gezin heeft de hongerwinter aan den lijve ondervonden (ik heb als klein 

kind hier niets van gemerkt). Mijn broer en ik zijn in februari 1945 door het Rode Kruis naar boerderijen 

in Noord-Holland gebracht en eind mei zijn wij weer teruggekomen in Amsterdam.  
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Bij de herdenking van 4 mei sta ik ten eerste stil bij de oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog. 

Daarnaast denk ik aan het nu en vraag me ook af wat mijn aandeel is om op te komen voor vrede in de 

wereld en mijn inzet voor respect en rechtvaardigheid in mijn eigen omgeving. 

 

Mijn behoefte om op 4 mei te herdenken is met de jaren gegroeid.  

Vrijheid, niet vanzelfsprekend. 

Vrijheid, zwaar bevochten. 

Vrijheid, ik beschik er vrijelijk over. 

Vrijheid, waarom ik? 

Herdenken? Natuurlijk! 

 

Last post 

Na deze woorden werd het stil en luisterden wij naar de ‘last post’. Op laatste toon klonk de eerste van 

de acht slagen van de eeuwenoude klok in de toren van de Sint 

Martinuskerk.. 

Wij werden stil… heel stil…  

Alleen de vogels hoorden we nog…. Ieder in gedachten 

verzonken… 

 

Na twee minuten klinkt het Wilhelmus en worden de vlaggen 

langzaam omhoog gehesen.  

 

Kransen 

 

Sjoerd Boonstra en Jikke Visser leggen een krans 

bij het graf van William Robert Fisher.  

 

 

 

 

 

 

 

Twee 

kinderen van 

de 

basisschool 

leggen 

vervolgens 

ook een 

krans.  
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Een bloemstuk wordt gelegd bij het graf van Cornelis 
Bosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de kinderen en het 4 mei comité worden rode rozen 
op de beide graven gelegd. 
 

Vervolgens verlaten wij in 
stilte de begraafplaats 
waarbij we allemaal de kans 
krijgen even ‘stil te staan’ bij 
de graven van William 
Robert Fisher en Cornelis 
Bosma.  
 
 

 
 
 

 


