HERDENKING GEVALLENEN VERBINDINGSDIENST
ROTTERDAM 3&4 MEI 2013
Foto’s en tekst met dank aan sgt Boekema en
regimentsadjudant Nieboer

Begin mei is traditioneel het toneel
van de herdenkingen van de gevallenen en oorlogsslachtoffers vanaf de
Tweede Wereldoorlog. Een delegatie
Verbindelaren van 101 CISbat en een
KMS-VTO klas van de School Verbindingsdienst hebben deelgenomen aan
een herdenkingsdienst op de algemene
begraafplaats Crooswijk te Rotterdam
op 4 mei. Een dag daarvoor, op 3 (!)
mei, heeft de KMS-VTO klas onder
begeleiding van regimentsadjudant
G. Nieboer een sobere herdenking gehouden op de Joodse begraafplaats te
Rotterdam.

BEGRAAFPLAATS CROOSWIJK

De 4e mei was de dag om de andere gevallen
Verbindelaren te eren die op de algemene
begraafplaats Crooswijk begraven liggen.
Bij dit eerbetoon waren behalve nabestaanden ook de heer Aboutaleb, burgemeester
van Rotterdam, bgen Oppelaar, commandant van het Korps Mariniers, lkol der mariniers Aben, commandant van de Van
Ghentkazerne, en lkol Sijnhorst, de commandant van het Regiment Verbindingstroepen aanwezig.

JOODSE BEGRAAFPLAATS

De afwijkende datum van 3 mei heeft te
maken met de Joodse rustdag, de sabbat, die
op zaterdag gevierd wordt. Sabbat dient
volgens de Joodse voorschriften in de eerste
plaats te worden gevierd door onthouding
van alle arbeid. Een bezoek aan een graf op
de rustdag is niet gepast.
Op de Joodse begraafplaats ligt vaandrig
Awerbach begraven en er is op het graf een
steen gelegd. Het leggen van bloemen is op
een Joodse begraafplaats niet gebruikelijk,
omdat er dan leven (van die bloemen) zou
worden beëindigd of op zijn minst beschadigd, om doden te eren. Daarom wordt er
bijna altijd voor gekozen een steen neer te
leggen, verwijzend naar de weg die een mens
aflegt.

Van links naar rechts: lkol Sijnhorst, bgen Oppelaar, de
heer Aboutaleb en lkol Aben.

De militairen van 101 CISbat, aangevuld
met de KMS leerlingen, vormden met het
detachement Mariniers een passende erehaag. Op het monument stond een gewapende wacht van mariniers. Bij de zeven
graven op dit ereveld stonden de KMS-militairen met een bloemstuk.

Een sergeant heeft een bloemstuk voor een
missing man gelegd op het grote monument.
Deze gevallen collega-verbindelaar is helaas
nooit gevonden en heeft hierdoor geen persoonlijke grafsteen.

Monument Begraafplaats Crooswijk Rotterdam.
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