Namen lezen

Het lezen van de namen vergt een zorgvuldige voorbereiding en organisatie en kost meer tijd
dan men zou denken. Namen moeten juist worden gespeld en uitgesproken. De volgorde
van de namen moet gekozen worden. En namenlezers moeten geworven worden. Wanneer
de namen tegelijk met lezen ook in beeld worden gebracht, vraagt dit een zorgvuldige timing.
Het organiseren van het namen lezen is een afgebakend onderdeel dat goed apart door
iemand uitgewerkt en gecoördineerd kan worden, uiteraard in afstemming met de andere
coördinatoren.
Het is raadzaam om zo veel mogelijk te standaardiseren, zodat voor een volgende keer
zaken als uitspraak, volgorde, indeling en presentatie, etc. niet opnieuw uitgezocht hoeven te
worden.
Niet altijd stellen nabestaanden het op prijs dat de naam van hun dierbare in een algemene
herdenkingsbijeenkomst genoemd worden. Het is belangrijk de wens van nabestaanden dan
wel te respecteren.
De coördinator namen lezen:
 Maakt een overzicht wie welke namen lezen in welke volgorde (zie format volgorde
namen)
 Controleert bij de nabestaanden de uitspraak van de naam
 Maakt een inschatting van de duur van het lezen van de namen. Wanneer roepnaam,
familienaam en leeftijd genoemd worden al dan niet met een persoonlijke verwijzing
tussen namenlezer en het slachtoffer (mijn zusje, mijn moeder) kunnen in een minuut
tijd vier of vijf namen genoemd worden
 Maakt de namenboeken waaruit voorgelezen wordt tijdens de herdenking (twee extra
voor regisseur en evt. ceremoniemeester)
 Levert eventueel bestand aan voor het namenbestand op het scherm en in het
programmaboekje
 Houdt lijst bij van namen, telefoonnummers en afspraken met namenlezers (zie
format contactgegevens)
 Zorgt dat namenlezers van te voren instructies krijgen over te lezen namen, waar ze
zich moeten melden, waar ze mogen zitten etc.
 Overlegt opkomst, opstelling en placering namenlezers met coördinator programma
en regie
 Stemt af met coördinator programma, regie wat te doen als iemand op het laatste
moment niet aanwezig kan zijn of niet in staat is om te lezen
 Controleert dat de presentatie van de namen op het scherm synchroon loopt met het
lezen
 Brieft de begeleiders van de namenlezers op de dag zelf
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