Onderstaand verhaal is geschreven n.a.v. een persbericht, dat op 12 mei 2011 werd
gepubliceerd. Artikel: 'Burgemeester is gastvrouw en herdenkt Georgiërs niet.'

Hoe veranderen de tijden!
Er was een tijd dat de toenmalige burgemeester zich vol trots naar Den Oever begaf
om de Russische delegatie, die voor de herdenking op de Georgische begraafplaats
kwam en niet via het strategische Den Helder mocht reizen, te begeleiden.
In die tijd werd geen aandacht geschonken aan de gevallenen uit andere delen van
de wereld op de Commonwealth Begraafplaats in Den Burg. We stonden zelfs niet
stil bij het Cross of Sacrifice.
Toen W. Bakker van Spyk succesvol was in 1985, om Canadezen, die Texel hadden
bevrijd, naar Texel te halen en de bevolking daarin bijdroeg, wilde hij het restant
besteden aan kranslegging bij het Lancaster Monument. Ik heb hem toen
voorgesteld het geld aan een kranslegging bij het Cross of Sacrifice te besteden. Hij
was het hiermee eens en deed dit voorstel aan de gemeente Texel. Het ging niet
door, omdat een adviserend ambtenaar schreef dat een kranslegging bij de
Engelsen, de Russen tegen het hoofd zou stoten! Toen Daan Schilling waarnemend
burgemeester werd, zag ik als raadslid mijn kans. Daan zei: ‘je mag het voorstellen in
de raad, als je de fracties unaniem achter je krijgt.’
Het CDA aarzelde sterk en ik kreeg geen uitgesproken ‘ja’. Toch het voorstel maar in
de raad gedaan en niemand was tegen. Daarmee was de kous niet af, want op de
Georgische begraafplaats vond een kranslegging plaats en de Engelsen moesten het
met een bloemlegging doen. Dat is onder druk later aangepast. Ook frappant dat er
op 4 Mei in de Hervormde Kerk bijeenkomst plotseling geen orgelmuziek meer klonk.
Dat had te maken met het feit dat de Sovjet aanwezigen - uit een land dat een
godsdienstverbod had - zich wel eens gekwetst zouden kunnen voelen. Dat een
aantal afgevaardigden uit dat land nogal luidruchtig was in de kerk, deed er blijkbaar
niet toe. Later, onder burgemeester van Rappard, is het paviljoen op de
begraafplaats van de Common Wealth (Britse Gemenebest) geplaatst met alle
kostbare informatie van Bram van Dijk over de achtergronden van de jonge mensen
die daar liggen. Ik ontdekte een passende uitspraak van Professor Abraham de
Swaan en ik kreeg toestemming die aan te laten brengen op het paviljoen: ‘War does
not remain in the past. It follows us at careful distance, patiently, ever present.‘
De oorlog blijft niet in het verleden achter, hij volgt op een gepaste afstand, geduldig
steeds aanwezig.
De tijden veranderen, maar burgemeester Giskes ging volgens protocol te werk en
moet dat uiteraard blijven doen.
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