Door Jan Driever
Foto’s: C. Huffener
Op 10 mei vond de 69e
10 mei-herdenking plaats op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal.
Om 12.00 uur verzamelden de militairen zich en slograafplaats op het duin.

hen hun laatste rustplaats gevonden.



                         


Vandaag is het ook precies 69 jaar geleden dat hier door de
Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen (uit de
ben gegeven. Omdat zij niet mogen worden vergeten.
op 10 mei de gevallenen herdacht.

elkaar om voor de 69e en tevens laatste keer op 10 mei samen
als een eerbetoon en als een uiting van dankbaarheid”.
de heer Molthoff de herdenkingsrede sprak. Vervolgens droeg
Daarna werden de diverse kransleggers en hun organisaties
kransen legden bij de eregraven.

Stille Tocht.

aanwezigen met de woorden:
“Ik heet u allen van harte welkom op de 69e 10 mei
herdenking op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. In
lige voorzitter van de Nederlandse Vereniging van ExWij stellen het bijzonder op prijs dat u ons vandaag
wilt toespreken.

die hebben meegedaan aan de door het Nationaal
gen.

de Duitsers Nederland binnenvielen. Vandaag is het
ook 74 jaar geleden dat het verzet tegen de Duitsers
eist; velen hebben hun verzet in de jaren 1940-1945
met hun leven moeten bekopen. Op deze bijzondere

Kranslegging namens Stichting Samenwerkend Verzet door de heren
Hemmes en Molthoff.







De jaren begonnen ook in onze kringen te tellen. In
stilte de gevallenen werden herdacht. De herdenking werd
afgesloten met het zingen van het 1e en 6e couplet van het
de graven legden.

We bepaalden daarbij dat we zo enigszins mogelijk
de 10 mei herdenking zouden pogen te handhaven.
zich tot onze grote dankbaarheid bereid onze 10 mei
herdenking te organiseren en het doet dat vandaag
voor de 5e keer.

ers. Nog eenmaal herdenken wij in gezamenlijkheid
de vele dierbare gevallenen die ons lief zijn.
afscheid te nemen van deze jarenlange traditie waaraan we warme herinneringen bewaren.
Zo komt er een einde aan 69 jaar 10 mei bijeenkomBloemlegging.

Herdenkingsrede van de heer Molthoff
eerste samenkomst op deze gewijde plaats. 1200 leden werwij onder de koraaltonen van de Haarlemse postfanfare in een
-

sterke vriendschapsbanden met onze gevallen makkers. In de jaren van mijn gevangenschap heb ik een
aantal van hen mogen meemaken.
Ik zie het ook als een genade dat ons zovele jaren
werden geschonken om inhoud te geven aan die herdenkingen.
Laat mij hen een laatste groet geven met een over-

de dragers van de afdelingsvaandels- in een lange stoet door
het duinlandschap naar de erebegraafplaats.

Liselotte Ruesink.
De heer Molthoff.

Inkt
Op 10 mei 1995 –50 jaar na het einde van de oorlog- bezochten extra veel leden onze herdenking. Door de jaren heen kwadeze plaats.Ieder jaar werden we toegesproken door bekende
mensen uit kringen van regering en maatschappij.
Uiteraard namen we via onze afdelingen ook deel aan lokale
herdenkingen op de nationale gedenkdag 4 mei. Echter de aflen makkers wensten we te handhaven en dat ging vele jaren
tot onze voldoening en trots goed.

De brief
de laatste
die hij ooit schreef
Nu ligt de brief op zolder
in een verstofte map
De inkt vervaagt
maar de betekenis niet
Liselotte Ruesink







Ernst Maurits Sekeres.

voor ons een gedachte.
voor ons is het een verhaal.

voor hen de realiteit.
zij waren de schrijvers.

Ernst Maurits Sekeres





