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Dames en Heren, het is mij een eer u allen: veteranen, nabestaanden van 
gevallenen, nationale, provinciale en lokale gezagsdragers, burgerlijke, 
kerkelijke en militaire autoriteiten, vertegenwoordigers van ambassades van de 
geallieerde landen, gilden en scouts, musici, de leerlingen van  
“ Basisschool De Wilderen” uit Waalre, spreker de heer Guus Meeuwis,  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 75e maal dat wij hier in de Willibrorduskerk 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 beseffen we dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.   

 

A special word of welcome to You – representatives of embassies of our allies in 

the past. 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 it 
concerns the 75th memorial. Your presence here is highly appreciated by us. 

The sacrifices that have been brought for our freedom will not be forgotten. We will 

always include the fallen in our commemorations, as they deserve our lifelong 

respect and gratitude.  

 

Een speciaal woord van welkom ook voor de Jong- en oud veteranen, loco-

commissaris van de Koning mevrouw Marianne van der Sloot en haar collega Eric 

van Merrienboer. De Commissaris zelf kan helaas niet aanwezig zijn vanwege een 

kleine medische ingreep. We wensen hem beterschap.  

 

Verder van harte welkom collega-burgemeesters van de Brabantse gemeenten en in 

het bijzonder hun gasten, jonge inwoners van hun gemeente. Ook een speciaal 

woord van welkom voor de vertegenwoordigers van de deelnemers aan The 

Past:Forward Conference. Good that you are here to take part in this 

commemoration. Fijn dat jullie er zijn en dat jullie deze herdenking mee maken!  

  

Dit jaar is het thema: “Herdenken krijgt een gezicht”. Bij iedere naam van een 

Brabantse gesneuvelde hoort een gezicht en een verhaal. In 2016 was de heer 

René Bastiaanse onze gastspreker. Hij opperde het idee om de gegevens van alle  

Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders te digitaliseren en om hen 

door het ophalen van foto's en verhalen een gezicht te geven. Het Brabants 

Historisch Informatie Centrum heeft dit idee van hun directeur opgepakt en in de 

vorm van een eregalerij uitgevoerd. In het Waalres Museum is hieraan een 



tentoonstelling gewijd en een aantal foto’s wordt tijdens deze herdenking in de 

koepel van de kerk geprojecteerd. 

 

Volgens de joodse filosoof Emmanuel Levinas is het gezicht, het gelaat van de 

ander het meest sprekende deel van de menselijke gestalte. Het doet een 

onmiddellijk appel op ons en is een oproep tot vrijheid. Wanneer herdenken een 

gezicht krijgt kunnen wij de gesneuvelden niet langer negeren en zullen wij onze 

verantwoordelijkheid voor de vrijheid serieus moeten nemen. Het is goed dat juist 

de jongeren die deelnamen aan het project “past forward” ons daar bij bepalen!   

 

Deze 75e herdenking wordt muzikaal omlijst door de Politieharmonie Oost-Brabant  
met zang van Maaike Hupperetz en op piano Martien Maas. Verder werken 
hieraan muzikaal mee Herbert Bakker (trompet), Stef Baselmans (dwarsfluit), Henk 
Kooiker (orgel en Nan Los (beiaard). 
 

Ik wil eindigen met het uitspreken van mijn grote dank voor de inzet van alle 

vrijwilligers, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, de collega 

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.  

 

Tenslotte onze oprechte verontschuldigingen aan de genodigden en 

belangstellenden die wij in deze overvolle kerk dit jaar geen plaats hebben kunnen 

bieden en die deze herdenking vanuit Het Klooster live moeten volgen.  

 

 

  

  

  

 Waalre, 11 september 2019. 


