
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, de leerlingen van basisschool “Christoffel” uit Waalre, sprekers de heren Wim van de 

Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord Brabant en de heer René 

Bastiaanse, historicus, televisiepresentator en auteur, musici, 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 dit is een bijzondere gelegenheid. Het is de 72e 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 vandaag ook 17 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 West-Brabant 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 are honoured indeed that we can welcome you 

today as our special 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! 

 

Vandaag is ook bijzonder omdat de herdenking van de Brabantse gesneuvelden en onze 

verzetsstrijders, nu plaatsvindt. Ook herdenken wij vandaag allen die als gevolg van deze 

vreselijke oorlog zijn gestorven. Daarmee sluiten wij aan bij het moment dat Brabant dankzij 

Market Garden en Operation Pheasant bevrijd werd. Wij sluiten aan bij het moment dat vele 

steden en dorpen hun bevrijding vieren. 

 

De waarde van deze herdenking is dat wij stilstaan bij de gebeurtenissen van de oorlog, bij 

de slachtoffers, bij de schade. Vrede is helaas niet normaal, vrijheid is niet vanzelfsprekend. 

Vrijheid, dat is een zaak, die iedere generatie opnieuw, bevochten en bevestigd moet 

worden. Vrijheid dat is het omarmen van de ander, het opkomen voor recht en fatsoen. 
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Voor veiligheid en vrede. Het maken van een onderscheid, het demoniseren van die ander, 

het optrekken van grenzen binnen de samenleving en van de natie leveren de 

voedingsbodem op voor een steeds ruwer wordend maatschappelijk klimaat. Daarmee krijgt 

deze herdenking een nieuwe actualiteit. 

 

Een zinvol herdenken is dus aansluiting zoeken bij de eigen tijd. De stichting herdenking 

Brabantse gesneuvelden zoekt die vernieuwing ook, juist om haar relevantie voor de 

samenleving te bewaren, de herdenking van de militairen en de verzetsstrijders die het 

uiterste offer brachten niet verloren te laten gaan. Vernieuwing in de vorm, ook in de 

komende jaren. Vernieuwing is ook het zoeken van de verdieping, van de inhoud. Dat 

vertaalt zich dit jaar in een keuze voor een thema ‘gemeenten in oorlogstijd’.  

 

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. 

 

Deze 72e herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door  Stef Baselmans, Leen Nijdam, 

Herbert Bakker,  Nan Los en door de Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand. 

 

 


