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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 de 
“Openbare Basisschool Ekenrooi” uit Waalre, sprekers de heren Ben Broek 
en Wim Sanders, veteraan in actieve dienst, 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 74e maal dat wij hier in de Willibrorduskerk in Waalre stilstaan bij de 
offers die Brabantse militairen toen en ook nog in de tegenwoordige tijd 
gevallen zijn in de oorlog en bij vredesmissies. We staan stil bij de 
verzetsstrijders die hun leven verloren voor onze vrijheid. Wij staan stil bij de 
slachtoffers van de oorlog en bij het feit dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend 
is. 
 
Een speciaal woord van welkom ook voor de collega-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: “Vertel het Verhaal”. Achter iedere Brabantse gesneuvelde 
schuilt een verhaal. De gezichten van de doden gaan voor ons leven en spreken 
ons aan als we hun verhaal horen.  In toenemende mate gaat het dus niet alleen 
meer om het gedenken van de doden, maar vooral om het gedenken van de 
daden. De daden van hen die zich niet neer wilden leggen bij de aanranding van 
de vrijheid, het slachtofferen van de democratie. De daden van hen die zich 
verzetten tegen het stigmatiseren van bepaalde bevolkingsgroepen. 
Zo vertelt Ben Broek het verhaal van zijn opa en vertelt Wim Sanders over zijn 
verblijf als militair in Srebrenica. 
De stilte vandaag is om stem te geven aan hen die die monddood zijn gemaakt, 
toen en nu. Om hun ongehoorde verhaal in herinnering te brengen.   
 
Het zijn allemaal verhalen die doorgegeven moeten worden aan de meesten van 
ons die geen oorlog hebben meegemaakt, zodat de impact ervan niet verloren 
gaat en niet wordt vergeten dat vrijheid een werkwoord is. De stichting 
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herdenking Brabantse gesneuvelden zoekt in de herdenking een weg om die 
verhalen door te blijven geven. 
 
Volgend jaar, in 2019, vindt op woensdag 11 september deze herdenking voor 
de 75e maal plaats. Het bestuur van de Stichting verwacht dat dan de namen van 
de oorlogsslachtoffers zijn voorzien van foto’s en persoonsbeschrijvingen, 
waardoor hun verhaal ook gaat leven. Voorafgaande aan de herdenking ligt het 
in het voornemen om een PAN jeugdcongres te organiseren in het Huis van 
Waalre. De herdenking met daaraan voorafgaande het jeugdcongres vormen de 
aftrap van de bevrijdingsfeesten van Brabant in 2019. 
 
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. 

 
 
 
 


