Persbericht
Het vieren van onze bevrijding na de Tweede Wereldoorlog komt door de
oorlog in Oekraïne in een ander daglicht te staan.
Als vereniging “Keep Them Rolling” (KTR) leven we mee met de inwoners van
Oekraïne en eenieder die hen een warm hart toedraagt. Daarbij gaan onze
gedachten uit naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van
deze gewelddadige oorlog en staan we stil bij de moed van de Oekraïense bevolking
en velen die hen daar waar kan helpen.
De Russische invasie in Oekraïne heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat
oorlog in Europa niet louter tot het verleden behoort en is er een wereld ontstaan die
wij daarvoor ons niet bewust waren en konden bedenken. Het zet ons enerzijds aan
om juist de cultuur-historische aspecten en achtergronden van de gebeurtenissen in
en rond de Tweede Wereldoorlog (een van de doelstellingen van KTR) te gedenken.
De verbondenheid met het uitdragen van de boodschap dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is en het belang van onze democratie en rechtsstaat te blijven zien
is er altijd geweest als we rijden in onze voertuigen.
Helaas heeft de organisatie Stichting Westerbork gemeend de herdenking en het
bevrijdingsevenement te moeten annuleren in verband met de verschrikkelijke
gebeurtenissen in Oekraïne. In het besluit van Westerbork zit natuurlijk ook de schrik
van de overval van Rusland en het niet kunnen inschatten wat komen gaat in deze
onzekere tijd en de organisatoren van de KTR Drenthe Liberty Tour 2022 scharen
zich achter dit besluit. Spijtig voor leden van KTR die na de tweejarige
coronaperiode graag weer mee kunnen doen aan een evenement om juist de
bevrijding weer in herinnering te brengen. Jammer van het vele werk wat gedaan
was. Het organisatiecomité en het bestuur van Keep Them Rolling hebben in overleg
met de ingeschreven deelnemers besloten om in actie te komen voor actie giro 555.
Zo kon een totaalbedrag van € 6.275,- worden overgemaakt. Dit betrof 85% van de
inschrijfgelden € 3.775,- . Dat wil niet zeggen dat de andere 15% niets geven. Het
bestuur heeft gemeend dit te moeten verhogen met een donatie vanuit de vereniging
van € 2.500,-. Dank aan allen.
Helaas moeten we nu ervaren hoe flinterdun het woordje vrede is. Wie had gedacht
dat een dreiging zo maar uit zou kunnen gaan lopen op een (dreigende nucleaire 3e
wereld) oorlog en die ons nu dagelijks bezighoudt. Als we met onze voertuigen bezig
zijn denken we meer aan vrede dan aan oorlog en spreken daarom door de jaren
heen over onze bevrijdingsvoertuigen en is er vanuit de vereniging in haar 50-jarig
bestaan altijd weerstand geweest om vergeleken te worden met militair vertoon of
soldaatje spelen. We zijn een rijdend museum.
Het bestuur heeft contact gezocht met het Nationaal Comité 4-5 mei voor advies hoe
om te gaan met de festiviteiten van die week. Op 23 maart jl. heeft de voorzitter van
het Nationaal Comité 4-5 mei, de heer Wim van de Donk, in de media bevestigd dat
dit jaar de activiteiten op 4 en 5 mei weer als voor de corona-periode met publiek
zullen worden georganiseerd. Als vereniging sluiten wij ons aan bij onderstaande
boodschap:

Het jaarthema voor de herdenkingen en vieringen is dit keer Vrijheid in
verbondenheid. Hiermee benadrukt het Nationaal Comité dat onze vrijheid
onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont
hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om
oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en
rechtsstaat uit te dragen. (bron: https://www.4en5mei.nl/nieuws/4-en-5-mei-2022weer-samen-herdenken-en-vieren
Het bestuur is nu van mening dat per KTR-evenement de impact beoordeeld moet
worden aan de situatie van dat moment. Vooralsnog zijn niet alle bevrijdingsritten
afgezegd door gemeenten. Bij het doorgaan is afstemming met vergunningverleners
van essentieel belang en ook bij een afwijzing dient dit met respect aanvaard te
worden.
Het eerstvolgende KTR-evenement is KTR Operation Faust. Dit evenement heeft zijn
historische grondslag in een herdenking van een humanitaire missie. Net zoals in mei
1945 voedsel werd gebracht aan degenen die het toen nodig hadden, zal ook in mei
2022 tijdens dit evenement voedsel worden overgedragen aan degenen die dit
vandaag de dag nodig hebben. Er zal namelijk een hoeveelheid voedsel gedoneerd
worden aan de Voedselbank die gelijk staat aan de inhoud van 1000 voedselkisten. .
Er zijn hiervoor 1000 replica kisten gemaakt.
Het bestuur is zich ervan bewust dat persoonlijke betrokkenheid bij mensen in/uit
Oekraïne een rol speelt bij de uitvoering van de verenigingsactiviteiten en dat leden
door de oorlog het nu anders ervaren om in hun voertuig te rijden. En dat
respecteren we. KTR vraagt deelnemers aan een evenement of leden die in hun
voertuig een rit maken gevraagd rekening te houden met de actualiteit van dat
moment en het militaire accent te minimaliseren door bijvoorbeeld alleen
burgerkleding te dragen en geen vlagvertoon op de voertuigen aan te brengen.
Voor de een voelt het nu niet goed om te rijden en de ander wil juist in gesprek
blijven over onze vrede, democratie en rechtsstaat door te blijven rijden. En wat is
het mooi dat wij de vrijheid hebben om aan beide kanten uitvoering te geven!
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