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75 jier frij

SAMEN VIEREN WE 75
In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We vieren dat we sindsdien weer in
vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Ook
in De Fryske Marren hechten we er veel waarde aan om hierbij stil te staan. Overal in onze
gemeenschap ontstaan mooie plannen. Graag delen we deze informatie met u en werken we
hierin met u samen, zodat we er met elkaar een goed herdenkingsjaar van maken.

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
Ruim 250 van de huidige 380 gemeenten in
Nederland hebben een holocaustverleden. Dit
geldt ook voor onze gemeente. Vooral voor
Lemmer, waar een behoorlijk aantal Joodse
inwoners was. Rond 27 januari 2020 wil het
Nationaal Comité in deze gemeenten op artistieke
wijze stilstaan bij dit verleden. Speciaal voor deze
gemeenten ontwikkelt het Nationaal Comité
een tijdelijk holocaustmonument, namelijk het
kunstwerk ‘Levenslicht’ van kunstenaar Daan
Roosegaarde.

en maatschappelijke thema’s als vrijheid en
onvrijheid spreken. De vorm staat vrij: het kan een
ontbijt zijn met zelfgesmeerde broodjes of een
driegangendiner met luxe producten.
Iedereen kan een Vrijheidsmaaltijd organiseren,
maar het is goed om dit lokaal zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen en mogelijk ook samen te
organiseren.

In totaal bestaat dit kunstwerk uit 104.000
lichtgevende stenen, die verspreid worden over
plaatsen in Nederland van waaruit Joden, Sinti en
Roma zijn gedeporteerd. Met de stenen wordt
de leegte van hen die zijn vermoord tijdelijk weer
zichtbaar. Alle kleine monumenten samen vormen
zo tijdelijk een nationaal monument.
In onze gemeente komt dit tijdelijke monument
in Lemmer te staan, van (ongeveer) woensdag 22
januari tot en met zondag 2 februari. De keuze
van de locatie, bij voorkeur op een donkere plaats
en zo centraal en toegankelijk mogelijk voor
bezoekers, moet nog gemaakt worden.

Vrijheidsmaaltijden

In heel Nederland worden op 5 mei
Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Een idee
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat wij
als gemeente De Fryske Marren van harte
ondersteunen. Dit kan klein, groot, met lokale
lekkernijen of culinaire hoogstandjes. De kern van
de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting
aan de eettafel, waarbij de gasten over historische

Kijk voor het actuele gemeentenieuws op:
Kijk
voor het actuele gemeentenieuws op:
www.defryskemarren.nl
www.defryskemarren.nl

Het projectkoor gaat vanaf januari 2020
oefenen en geeft rond 5 mei 2020 een
uitvoering. De muzikale leiding is in handen
van Ron Overtoom, tevens muzikaal
arrangeur, coördinator en dirigent.
Startdatum is maandag 13 januari, van
16.00 tot 18.00 uur in De Hege Fonnen in
Lemmer.
Belangstelling?
Kunt u zingen of musiceren en lijkt
het u leuk om mee te doen? Voor
opgave of vragen kunt u terecht bij
vredevriendschapvrijheid@gmail.com.

De terugkeer van de Joodse kinderen

Stroffelstiennen

Het plan is om de kinderen die nog leven op te
sporen (in samenwerking met het publiek en
de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en
Omrop Fryslân) en uit te nodigen voor volgend
jaar. Rond dit project zijn een aantal deelprojecten
ontwikkeld. Zo komt er een theatervoorstelling,
met onder andere voorstellingen in Lemmer. Meer
informatie vindt u op www.joodsekinderen.nl.

In de eerste helft van 2020 gaan we op
een aantal plekken in onze gemeente
stroffelstiennen plaatsen. Over de exacte plek
en data waarop ze worden onthuld informeren
wij u op een later moment.

Het project “De terugkeer van de Joodse kinderen”
van Stichting De Verhalen concentreert zich
op 210 Joodse kinderen die in de oorlog vanuit
de Randstad naar Fryslân zijn gesmokkeld,
vaak door jonge studentes. Onze regio heeft
daar een belangrijke rol in gespeeld. Het is een
oorlogsgeschiedenis die ook landelijk uniek is.
Friesland was de eerste regio waar smokkellijnen
naar toevoerden, Fryslân heeft ook de meeste
kinderen opgevangen.

Multicultikoor rond thema
“Vrede, vriendschap en vrijheid”
Impressie van kunstwerk Levenslicht

ontmoeting, waarbij meerdere culturen
een projectkoor gaan vormen rond het
thema “vrede, vriendschap en vrijheid”.
Door het sámen musiceren leren we
elkaar kennen en komt er op een creatieve
manier verbinding tot stand, rond een
thema dat iedereen aangaat.
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Tijdelijk holocaustmonument
‘Levenslicht’ in Lemmer

In Nederland woont een substantieel aantal
vluchtelingen en statushouders uit veel delen van
de wereld. Zij komen vaak van plaatsen waar vrede
en vrijheid minder gewoon zijn dan bij ons. Ook
in de Friese dorpen heeft een aantal een vaste en
veilige plek gevonden waaronder in Lemmer e.o.
Om de bekendheid tussen hen en de ‘autochtonen’
te bevorderen worden diverse vormen van
ontmoeting georganiseerd.
Muziek is een taal die iedereen verstaat. Omdat
wij in 2020 75 jaar in vrede leven, organiseren
een aantal enthousiaste inwoners een muzikale

In onze gemeente zijn in de Tweede
Wereldoorlog mensen weggevoerd en
vermoord door de bezetter. Het plaatsen
van stroffelstiennen (struikelstenen)
herinnert ons aan de slachtoffers uit
onze gemeente. Hen te gedenken in ons
straatbeeld is een blijvende herinnering
aan die slachtoffers. Stroffelstiennen zijn keien
van 10x10x10 cm met een messing bovenplaat.
Daarin worden de naam en geboortedatum
van een persoon gegraveerd, en daarnaast de
datum van deportatie en de datum en plaats
waar het slachtoffer is vermoord.

Te veel om op te noemen

Ook lokale herdenkingscomités komen met
mooie programma’s, er zijn dorpen waar goede
initiatieven ontstaan, de bibliotheken werken
aan een programma. Kortom er is te veel om op
te noemen. Daar komt nog bij dat de gemeente
wekelijks nog nieuwe initiatieven hoort.
In de volgende editie (januari) van Tusken de
Marren publiceren wij een kalender van alle
activiteiten en projecten die bij ons bekend zijn.
Daarnaast richten we een projectpagina in op de
gemeentelijke website. Hierin vindt u in de loop
van december een overzicht van de activiteiten
rondom 75 jaar bevrijding, die in onze gemeente
plaatsvinden.

www.defryskemarren.nl

5 JAAR VRIJHEID
ZELF PLANNEN?
Heeft u plannen of speciale ideeën rondom 4 en 5 mei in
verband met het jubileumjaar? Dan horen we dit graag nu
alvast van u. Wij kunnen dan centrale aandacht aan uw
evenement geven en eventueel initiatieven met elkaar
verbinden. U kunt ons hierover informeren via
75jaarvrij@defryskemarren.nl.

Subsidiemogelijkheid voor lokale initiatieven

De Fryske Marren ontwikkelt speciaal voor dit bijzondere
jubileum een subsidieregeling, voor activiteiten in het kader
van 75 jaar vrijheid. Het gaat om een stimuleringsbijdrage.
Heeft u ideeën om in De Fryske Marren iets te organiseren
rondom het thema 75 jaar vrijheid? Vanaf 1 januari 2020
kunt u een aanvraagformulier invullen voor de subsidie, via
www.defryskemarren.nl/subsidie. Met vragen kunt u
terecht bij het subsidiebureau, via telefoonnummer 14 05 14
of subsidiebureau@defryskemarren.nl.
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Doe op tijd de vergunningscheck!

Let op dat u tijdig vergunning aanvraagt voor lokale
activiteiten. De termijn hiervoor is 12 weken voor aanvang
van het evenement. Natuurlijk alleen voor zover er een
vergunning nodig is, dit kunt u zelf checken door de
risicoanalyse in te vullen die op onze website staat.

Meer weten?

Natuurlijk kunt u voor vragen bij ons terecht.
De contactpersonen bij de gemeente over dit onderwerp
zijn Hendrik Hoekstra, Arnold Otten, Anske Schotanus, Yde
Wierda, Alice Schop en Trycia van Brug. Voor vragen aan
deze werkgroep kunt u terecht op telefoonnummer 14 05
14 en via 75jaarvrij@defryskemarren.nl.
Op de projectpagina www.defryskemarren.nl/
75jaarvrijheid vindt u binnenkort een overzicht van de
activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. Zo blijft u op
de hoogte van de initiatieven en plannen in onze gemeente.
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