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Vanavond 19.00 uur
Dodenherdenking met video
Vanavond kunnen we niet samen komen voor de jaarlijkse
Dodenherdenking. We hebben een korte video opgenomen met een
aangepaste herdenking om onze traditie op 4 mei op het kerkhof van
Kootwijk niet voorbij te laten gaan. Onderstaande link leidt naar de
YouTube video.
Voor deze gelegenheid spreekt de voorzitter van Kootwijk Vooruit, Bart Stolwijk, enkele woorden
en leest Annette Brattinga twee gedichten voor uit het werk van Hanny Michaelis.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Hanny Michaelis zeventien jaar en als
Joodse jonge vrouw in Amsterdam moest zij in 1942 onderduiken. Haar beide ouders werden
een jaar later gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor in Polen waar zij, evenals veel
lotgenoten, omgebracht werden. Levenslang schemerde pijn en verdriet door de oorlog als een
donkere ondertoon door veel van het werk van Hanny Michaelis. Haar versregel ‘Er groeit in mij
een boom van grijs verdriet’ geeft dat treffend weer. De scheiding, na een toch tien jaar durende
verbintenis met de schrijver Gerard Reve, verwondde haar ook diep, waardoor het gevoel van
eenzaamheid nog groter werd.
Dat wij dit jaar 75 jaar bevrijding vieren, heeft ze niet kunnen meemaken, want zij stierf in 2007
op vierentachtig jarige leeftijd. Annette leest voor uit de bundel ‘ Water uit de Rots’ van Hanny
Michaelis.
Laten we allen deze Kootwijkse video vanavond thuis om 19.00 uur 'alleen-samen' bekijken.
Klik hier om de video te bekijken op YouTube.
Namens Kootwijk Vooruit

Bevrijdingsdag
Hangt u morgen ook de vlag uit?
We hopen later dit jaar alsnog de 75 jaar vrijheid
samen te kunnen vieren.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

