Welkomstwoord Dr.Frank Petter, voorzitter van de Stichting
Herdenking Brabants Gesneuvelden
d.d. 16 september 2020, Waalre.

Geachte aanwezigen en allen die deze herdenking op de televisie via Omroep
Brabant rechtstreeks volgen. Het is mij een eer u allen te mogen verwelkomen.
Dit is de 76e maal dat wij in Waalre stilstaan bij de offers die Brabantse militairen
toen en ook nog in de tegenwoordige tijd in oorlog en bij vredesmissies hebben
gebracht. We staan stil bij de verzetsstrijders die hun leven verloren voor onze
vrijheid. Wij staan stil bij de slachtoffers van de oorlog. En met dit alles staan we stil
bij het besef dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Deze herdenking vindt in tegenstelling tot voorafgaande jaren niet plaats in de
Willibrorduskerk aan de Markt maar in het gedachtenismonument Het oude
Willibrorduskerkje waar normaliter alleen de kranslegging plaatsvindt. Ook vindt deze
herdenking niet plaats in aanwezigheid van honderden genodigden en
belangstellenden, zoals gebruikelijk, doch in kleine besloten kring. Dit alles is
gelegen in het feit, dat onze samenleving wordt beheerst door het Coronavirus en
het binnen de geldende regels niet mogelijk is gebleken om deze herdenking zoals
gebruikelijk te laten plaatsvinden.
Als bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden hebben wij even
overwogen om de herdenking in zijn geheel dit jaar niet te laten doorgaan. Daarmee
meenden wij echter geen recht te doen aan hen die het verdienen om jaarlijks te
worden herdacht. Vandaar onze keuze voor een besloten sobere doch
gedenkwaardige bijeenkomst.
Een speciaal woord van welkom voor de commissaris van de Koning de heer Wim
van de Donk, die deze herdenking in zijn hoedanigheid van Commissaris voor de
laatste maal bijwoont en die ook altijd een grote persoonlijke betrokkenheid bij
deze samenkomsten getoond heeft. Wij hopen dat hij die betrokkenheid zal blijven
tonen. Ook heet ik onze spreker Generaal (BD) Mart de Kruif alsmede de
waarnemend burgemeester de heer Jan Boelhouwer, de kabinetschef van de CdK
de heer Henk Smit en de leerlingen Michel en Duru en leerkracht Judith van Oers
van Basisschool de Drijfveer welkom.
Deze 76e herdenking wordt muzikaal omlijst met zang van sopraan Sabra El Bahri
Khatri en van Mette Janssen en Noa Paulusse, leerlingen van het ROC Tilburg. Zij
worden begeleid door Martien Maas op piano en Boaz van Tooren op gitaar.
Verder werken hieraan muzikaal mee Herbert Bakker (trompet) en Nan Los
(beiaard).
Ik wil eindigen met het uitspreken van mijn grote dank voor de inzet van alle
vrijwilligers, de provincie Noord-Brabant, Omroep Brabant 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.

We gaan nu luisteren naar “Bleuet” van Francis Poulenc door Sopraan Sabra El
Bahri Khatri, gevolgd door de toespraak van Generaal (BD) Mart de Kruif.
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