Toespraak Frank Petter, voorzitter van de Stichting
Herdenking Brabants gesneuvelden
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Dames en Heren, het is mij een eer u allen: veteranen, nabestaanden van
gevallenen, nationale, provinciale en plaatselijke gezagsdragers, burgerlijke,
kerkelijke en militaire autoriteiten, vertegenwoordigers van ambassades van de
geallieerde landen, gilden en scouts, musici, de leerlingen van basisschool “De
Meent” uit Waalre, sprekers de heren Jac Kriens, o.a. oud docent Maatschappijleer
van de scholengemeenschap De Nassau Breda en Frank Lammers,
acteur, regisseur en televisiepresentator, de mensen van de EHBO, het
Stichtingsbestuur Herdenking Brabants Gesneuvelden en U allen die door uw inzet
vooraf en tijdens deze herdenking bijdraagt aan het slagen van deze bijeenkomst,
hier te mogen verwelkomen.
Dit is de 73e maal dat wij hier in de Willibrorduskerk in Waalre stilstaan bij de offers
die Brabantse militairen, verzetsstrijders brachten voor onze vrijheid. Wij staan stil bij
de slachtoffers van de oorlog, bij gesneuvelden die daarna bij onder meer
vredesmissies zijn gevallen, en bij de grote waarde van vrijheid.
Het bijzondere is allereerst dat ook vandaag 19 veteranen uit 1944/45 onze gasten
zijn. Zij zijn afkomstig uit Amerika, Canada en Groot-Brittannië. Zij dienden in
legereenheden die betrokken waren bij de bevrijding van Brabant en Nederland,
waren betrokken bij Market Garden en Operation Pheasant, de bevrijding van WestBrabant en de slag om de Schelde. Zij zijn hier op initiatief van de Stichting
Nederland-Amerika.
This remembrance is always a significant and important moment in Brabant. We
remember those who gave their lives for our freedom, as a member of the armed
forces or as resistance fighters. This day is extra special because you, the veterans,
the people who have fought for our freedom are our guests. We thank you from the
bottom of our hearts. You will be remembered in gratitude!
Een woord van welkom ook voor de burgemeesters van de Brabantse gemeenten en
in het bijzonder hun gasten, jonge inwoners van hun gemeente. Fijn dat jullie er zijn
en dat jullie deze herdenking mee maken!
Dit jaar is het thema: “kinderen in oorlogstijd”. De joodse schrijfster Marianne Philips
heeft een verhaal geschreven over een Joods jongetje dat met de vingers in de oren
vlijtig het Hebreeuwse stuk repeteerde dat het op Pesach, het joodse feest van de
uittocht, mocht voordragen. Het was de vraag van de onwetende: “waarom is deze
nacht verschillend van alle andere nachten?” Zijn vader was al naar een
concentratiekamp gebracht. Toen de dag voor Pesach een man in uniform voor de
deur stond , werd het kind ijskoud van schrik: zouden ze nu ook zijn moeder
meenemen?. Maar de soldaat zei alleen: “Morgen komt uw man thuis”. Daarom
leerde het kind zo ijverig de vraag van Pesach: straks zou zijn vader zoals
gebruikelijk in de joodse traditie- het antwoord geven en zouden ze het feest van de
uittocht met elkaar vieren! Toen ze klaar waren voor Pesach, bonkten zware slagen
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op de deur. “Hier is hij” zeiden de mannen in uniform en….. zij zetten een urn zwaar
voor hun voeten. De moeder en de grootouders waren aan de grond genageld. Maar
het kind, met de vingertjes in de oren, stelde nog steeds herhalende wijs de vraag
van de onwetende…..Waarom is deze nacht verschillend van andere nachten?
De waarde van deze herdenking is dat wij stilstaan bij de gebeurtenissen van de
oorlog, bij de slachtoffers, bij de schade. En vandaag in het bijzonder bij de kinderen
die vragen en niet kunnen worden overgeslagen. De stichting herdenking Brabantse
gesneuvelden zoekt een weg om die vragen door te blijven geven.
Het vorig jaar heeft de heer René Bastiaanse in zijn toespraak zijn voornemen
kenbaar gemaakt om de Brabantse Gesneuvelden militairen en verzetsstrijders een
“gezicht” te geven. Ik kan u mededelen dat aan dit voornemen, om de namen van
deze oorlogsslachtoffers te voorzien van foto’s en persoonsbeschrijvingen, waardoor
deze meer tot de verbeelding gaan spreken, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er
wordt naar gestreefd om dit voor de 75e herdenking in 2019 te realiseren.
Ik wil eindigen met het uitspreken van mijn grote dank voor de inzet van alle
vrijwilligers, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, de
burgemeesters en natuurlijk ook die van de leden van het bestuur van de stichting
Herdenking Brabants Gesneuvelden. Zij maken het ons dit en alle andere jaren
mogelijk deze herdenking op een goede en waardige wijze te organiseren.
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