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Op 28 januari 1948 sneuvelde Jan Verhoef bij 
kampong Lingapoera; op 29 januari werd hij te 
Banjoemas ter aarde besteld. Jan is later herbegra
ven in Bandung op het Nederlands Ereveld Pandu, 
Vak VI, grafnummer 359. In juli 1949 repatrieerden 
de overlevenden van zijn bataljon. 

Postuum is aan Jan het Ereteken voor Orde en 
Vrede met de gespen [= onderscheidingen] 1946, 
1947 en 1948 toegekend. De onderscheidingen met 
bijbehorende oorkonde zijn aan zijn vader aan
geboden. 

Jan Verhoef is een van de gevallenen waarvan 
de naam vermeld staat op het gedenkteken dat op 3 

mei 2000 in het Tinus de Witplantsoen te Breukelen 
werd onthuld. 

Bronnen 

Gesprek met de heer P.A. Barendrecht te Breukelen, juli 1997. 
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chem, september en oktober 1997. 
Ministerie van Defensie, 's-Gravenhage, gesprek en brief 8 

september 1997. 
Ministerie van Defensie, Kerkrade, brief 13 oktober 1997. 
Oorlogsgravenstichting, 's-Gravenhage, brief 25 september 

1997. 
Gedenkboek 1945 - 1948 Ie Bataljon - 5e Regiment Infanterie, 

1951, Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 123 blz. 

Gedenktekens voor gevallenen voor vrede, 
vrijheid en democratie onthuld 

In de middag van woensdag 3 mei 2000 werden in Breu
kelen en Kockengen de gedenktekens voor de gevallenen 
voor vrede, vrijheid en democratie onthuld, waartoe de 
Historische Kring Breukelen en de Vereniging Veteranen 
Breukelen het initiatief hadden genomen. De plechtig
heid begon met een bijeenkomst in de raadszaal van de 
Gemeente Breukelen. Heel velen wilden daar graag bij 
aanwezig zijn, vooral uit de kring van de nabestaanden, 
zodat helaas terughoudendheid nodig was bij het sturen 
van uitnodigingen. 

In zijn openingswoord sprak burgemeester W.F.E. 
baron van der Feltz van "een belangrijke, zo niet histo
rische, gebeurtenis voor zijn gemeente: de onthulling 
straks van het nieuw geplaatste monument in de kern 
Breukelen en de nieuw aangebrachte plaquette in 
Kockengen, waarop de namen staan vermeld en in her
innering worden gehouden van diegenen die sinds het 
begin van de Tweede Wereldoorlog voor ons in hun 
strijd voor een goede en rechtvaardige samenleving hun 
leven hebben moeten geven. Gedenktekens ook om ons 
er aan te helpen herinneren dat zoiets, zo'n niets ontziend 
geweld, ons niet meer mag overkomen. Daarmee zijn het 
tevens punten van bezinning". Hij wees op de behoefte 
die op diverse plaatsen in den lande nog steeds gevoeld 
wordt aan dergelijke herkennings- en herdenkingspunten. 
"Men kan misschien zeggen, dat we onszelf als gemeen
schap op dit punt wat te kort hebben gedaan en ons een 
mogelijkheid hebben ontnomen om voor onszelf stil te 
staan bij wat is gebeurd en om te denken aan degenen die 
zich zo voor ons hebben ingezet. Die als het ware de tol 

hebben betaald voor wat we met z'n allen nu kunnen 
incasseren. Naast het blijvend aanwezige verdriet past 
ons daarom ook dankbaarheid. Met de beide gedenktekens 
geven we daar uiting aan." 

Zonder iedereen bij name te noemen, bedankte hij 
namens het gemeentebestuur allen van harte die zich zo 
intensief voor dit project hebben ingezet. 

De voorgeschiedenis 
Sprekend namens de besturen van Historische Kring 

Breukelen en de Vereniging Veteranen Breukelen, vatte 
Arie A. Manten in heel kort bestek de ontstaansgeschie
denis samen van de beide gedenktekens. 

"Al tegen het eind van de jaren 1980 is de Histori
sche Kring Breukelen, door signalen uit de achterban, 
gaan nadenken over een gedenkteken voor de gevalle
nen. Diverse leden van de Kring wilden graag dat alle 
namen van Breukelse gevallenen officieel in de herinne
ring zouden worden gehouden. De uitvoering verliep aan
vankelijk traag. Er moest veel onderzoek worden gedaan 
om de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
en de jaren daarna goed in beeld te krijgen en de gebeur
tenissen rond bepaalde personen te achterhalen. 

Binnen de Historische Kring stuitten we toen ook op 
de moeilijkheid om voor iedereen aanvaardbare criteria 
vast te stellen aan de hand waarvan bepaald kon worden 
welke namen wel en welke niet op het gedenkteken 
moesten komen. 

Bovendien werd Kockengen per 1 januari 1989 deel 
van de Gemeente Breukelen. Die kern had eveneens een 
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belangrijke oorlogsgeschiedenis en een gevestigde her
denkingstraditie. Als vereniging voor de totale Gemeente 
Breukelen wilde de HKB dat gebied ook volwaardig in 
haar werk betrekken. 

In 1996 werd de Vereniging Veteranen Breukelen op
gericht. Het verlangen naar een gedenkteken stond, onaf
hankelijk van de HKB, vanaf het begin ook op hun prio
riteitenlijst, en wel bovenaan. 

Enkele mensen die van beide initiatieven op de 
hoogte waren en waarvan in het bijzonder Ties Verkuil 
met waardering moet worden genoemd, arrangeerden 
een gesprek tussen VVB en HKB. Al snel werd besloten 
voor deze zaak de handen ineen te slaan. Dat bracht vaart 
in de ontwikkelingen. 

De veteranenvereniging beschikte over andere con
tacten dan de HKB en bij het Nationaal Comité 4 en 5 
mei vond ze bijvoorbeeld de criteria die precies bij de 
Breukelse vraagstelling pasten. 

Ook werd het project duidelijk afgebakend; we spra
ken af dat we ons uitsluitend wensten te concentreren op 
het stichten van twee gedenktekens. De opzet en uitvoe
ring van de jaarlijkse herdenkingen in de kernen Breuke
len en Kockengen waren geheel een zaak van gemeente
bestuur en oranjeverenigingen; we wilden die alleen aan
vullen en versterken. 

Wat we gezamenlijk tot stand wilden brengen, moch
ten bewust géén oorlogsmonumenten zijn. De gedenk
tekens moesten betrekking hebben op de historische 
periode, die voor Nederland in 1940 begon maar tot ver 
in de toekomst doorloopt. Ze moesten meehelpen de 
boodschap uit te dragen dat de strijd voor vrede, vrijheid 
en democratie eigenlijk nooit eindigt. We hoeven de 
media maar te volgen om te zien dat in het bijzonder de 
Verenigde Naties daar voortdurend zeer veel werk aan 
hebben. 

Het is dus heel belangrijk te bevorderen dat mensen 
er voortdurend van doordrongen zijn dat de omstandig
heden waaronder wij, gelukkig, mogen leven, niet iets 
vanzelfsprekends zijn. We moeten ons er, als gemeen
schap, voor blijven inspannen dat ontsporingen voortaan 
achterwege blijven. Als we niet alert zijn, kan wat ge
beurd is, zo weer gebeuren. 

De gedenktekens zouden er dus toe moeten bij
dragen de mensen van nu en straks scherp te houden. We 
kunnen mensen die het hoogste offer brachten en die we 
dankbaar in de herinnering willen houden, niet beter eren 
dan door in de samenleving van vandaag ervoor te ijve
ren dat het voorbeeld dat zij gesteld hebben niet vergeefs 
is geweest. Die gedachte treffen we al verscheidene jaren 
ook steeds nadrukkelijker aan in de nationale 4-mei her
denkingen, waaronder die op de Dam in Amsterdam. 

Onderzocht werd of er plaatselijke kunstenaars waren 
aan wie het ontwerpen en de uitvoering van de gedenk
tekens toevertrouwd zou kunnen worden. Daaruit kwam 
al snel Gerthy Baars naar voren en daar hebben we nooit 
één moment spijt van gekregen. 

Veel is ook nagedacht en gepraat over de plaatsen 

waar de gedenktekens zouden kunnen komen te staan. 
Om hun functie als algemene gedenktekens voor vrede, 
vrijheid en democratie goed te kunnen vervullen, moes
ten deze volgens ons in het midden van de plaatselijke 
gemeenschappen staan, waar ze steeds weer gezien wor
den en hun signalen kunnen afgeven. Daarmee volgden 
we een onzes inziens goede, landelijke trend. 

Voor Breukelen kwamen we zo uit op het Tinus de 
Witplantsoen, waar bovendien de Bevrijdingsbank al 
staat. Het gemeentebestuur was bereid daarmee in te 
stemmen. 

In Kockengen werd het de muur van de oude dorps-
kerk, waartoe - en daarvoor zijn we heel dankbaar - de 
Hervormde kerkvoogdij en kerkenraad na enig overleg 
hun medewerking wilden verlenen." 

"Van doorslaggevende betekenis is geweest dat, na 
langdurig vooroverleg, de gemeenteraad van Breukelen 
op 21 december 1999 in grote eensgezindheid besloot 
zich achter het plan te scharen en daarbij ook een subsi
die van ƒ50 000,- toezegde. Daarvoor willen wij het 
gemeentebestuur ook hier onze grote erkentelijkheid be
tuigen." 

Afb. 1. Het gedenkteken in Breukelen wordt in het Tinus 
de Witplantsoen geplaatst, 1 mei 2000. Links op de foto 
de kunstenares, mw. Gerthy Baars. (Foto H. van Walder-
veen, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Afb. 2. De toespraak bij 
de onthulling van het ge
denkteken in het Tinus 
de Witplantsoen te Breu-
kelen, gezien vanuit het 
bovenhuis aan de over
zijde van de Straatweg. 
(Foto H. van Walderveen, 
in Foto-archief Histori
sche Kring Breukelen.) 

Daarna kwam de taak de overige benodigde financiën 
bijeen te krijgen. Gelukkig waren velen bereid hierin bij 
te dragen. Tevens waren er diverse bijdragen in de vorm 
van giften in natura of van vrijwillige dienstverlening. 
Aan het eind van dit verslag vindt u diverse goede gevers 
genoemd. Al met al heeft deze onmisbare hulp tot onze 
grote verheugenis kunnen leiden tot het hoogtepunt dat 
we op 3 mei met elkaar mochten beleven. 

Voor zover op dit moment valt te overzien, zijn 
kosten en inkomsten nagenoeg met elkaar in evenwicht. 

De kunstenares 
De ontwerpster en maakster van de beide gedenk

tekens, Gerthy Baars, heeft in een half jaar tijd een ge
weldige prestatie geleverd, die haar bijna dag en nacht 
bezig hield. Maar ze voelde zich zeer bij de intenties van 
deze kunstwerken betrokken. In haar korte bijdrage aan 
de bijeenkomst onthulde zij dat ze de dochter is van twee 
mensen die elkaar ontmoetten doordat ze tijdens de 
Tweede Wereldoorlog beiden in het verzet zaten. 

Gerthy werd in Enschede geboren, volgde een oplei
ding tot lerares handenarbeid en ging vervolgens in de 
leer bij de beeldhouwer en bronsgieter Jan Kip. Na jaren 
in Nederland te hebben gewerkt, ontwikkelde zij haar 
talent - dat steeds meer werd opgemerkt - vanaf 1985 in 
Spanje. Sinds januari 1991 woont en werkt zij in Breu
kelen. 

Het Breukelse kunstwerk, zo legde zij uit, symboli
seert door middel van puin en drie staande, onderling 
geketende lavabasaltzuilen een oprijzen uit de chaos en 
onvrijheid naar een betere wereld, die op handen ge
dragen wordt en waarop vredesduiven neerstrijken. Het 
Kockengense kunstwerk is een "vertaling" in brons van 
het Breukelse monument. 

Veteranen Platform 
Na de verantwoording over de plaatselijk onder

nomen activiteiten, voerde een belangrijke vertegenwoor
diger van een landelijke organisatie het woord: de heer 
A.H.P. Knoppien, voorzitter van het Veteranen Platform, 
bestaande uit 39 veteranenorganisaties en 160 000 vete
ranen. 

Deze benaderde het onderwerp vooral vanuit de in
valshoek dat de beide gedenktekens in de Gemeente 
Breukelen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke 
erkenning van alle gevallenen voor vrede, vrijheid en 
democratie. Hij vond het ook een felicitatie waard dat 
Breukelaars zelf "de maatschappelijke verantwoordelijk
heid hebben genomen om zichtbaar aan de gemeenschap 
te laten zien dat door het oprichten van gedenktekens de 
gevallenen worden erkend voor het ultieme offer dat zij 
als mens hebben gebracht in de strijd voor vrede, veilig
heid en democratie, namelijk hun leven. Daar waar an
dere organisaties, ook die van mijn eigen Platform, soms 
nog zoeken naar het bijeenbrengen van jonge en oude 
veteranen, bent u daar al in geslaagd. Immers, de namen
lijsten bij de gedenktekens kennen slachtoffers van oor
log hier en in het Verre Oosten, van politionele acties en 
van vredesmissies, van militair en burger. Allen samen
gebracht onder de noemer vrede, vrijheid en democratie. 
Ik zal dit idee zeker meenemen om te gebruiken als bind
middel tussen oude en jonge veteranen." 

De heer Knoppien beklemtoonde als voorzitter van 
het Veteranen Platform, dat Nederlandse veteranen recht 
hebben op respect en waardering voor hun inzet en de 
door hen gebrachte offers. Ook van de samenleving, die 
"bij monde van haar politieke vertegenwoordigers op
dracht gegeven heeft voor de militaire inzet of heeft ge
profiteerd van de inzet van verzetsmensen en geallieer-
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den door de terugkeer van vrede en veiligheid". Geluk
kig is er nu een veteranenbeleid in Nederland. 

"De diepere gedachte die ten grondslag ligt bij de 
onthulling van monumenten zoals hier in de Gemeente 
Breukelen, is naar mijn mening het herdenken. Herden
kingen kunnen namelijk als maatschappelijke manifesta
tie bijdragen aan de persoonlijke verwerking van oor
logsleed en het herwinnen van zichzelf." "In herden
kingen worden symbolische verbindingen gelegd tussen 
schijnbaar onverzoenlijke aspecten in het leven. Een her
denking verbindt het persoonlijke met het collectieve, 
verbindt overlevenden en gevallenen, verleden en toe
komst, oudere en jongere generaties en verbindt de ge
meenschap met haar soms getraumatiseerde leden. Juist 
zo'n bijzondere gebeurtenis als vandaag kan een ingang 
bieden om over het verleden te verhalen, waardoor dit 
verhaal een plaats kan krijgen. En daarmee is een her
denking een compromis tussen herinneren en vergeten, 
tussen confrontatie en vermijding." 

"De Historische Kring Breukelen en de Vereniging 
Veteranen Breukelen kunnen om tenminste twee redenen 
met voldoening terugzien op hetgeen zij hebben bereikt. 
Zij hebben een bijzonder monument weten te verwezen
lijken. Bovendien is mede door hun initiatief de samen
leving van Breukelen wakker geschud waar het gaat om 
de concretisering van een voorbeeldfunctie bij het be
tonen van respect en waardering voor hen die het beste 
wat zij hadden, gaven in dienst van ons land en onze 
samenleving. Zeker in deze tijden van voorspoed voor 
velen, is het goed om af en toe stil te staan bij de periode 
dat het anders was." Herdenken blijft ook "belangrijk 
vanwege onze toekomst en de toekomst van onze kinde
ren en kleinkinderen. In Breukelen heeft men vandaag 
getoond daarvoor de maatschappelijke verantwoordelijk
heid te durven nemen. Laten we samen die herinnering 
levend houden!" 

De heer Knoppien werd voor zijn bijdrage aan de 
bijeenkomst bedankt door Johan Bakker, voorzitter van 
de Vereniging Veteranen Breukelen. Deze uitte ook zijn 
dankbaarheid dat de VVB, in eendrachtige samenwer
king met anderen, een bijdrage had kunnen leveren aan 
de totstandkoming van de gedenktekens. Hij onder
streepte dat deze gedenktekens niet alleen terugwijzen, 
maar ook symbolen zijn voor de toekomst, en riep ieder
een op zich voortdurend te blijven inspannen voor het 
behoud van de vrijheid en een gezonde samenleving. Bij 
het onderzoek waaraan de VVB deelnam was veel mede
werking ondervonden van het Veteranen Platform, het 
ministerie van Defensie (de aanwezige commodore Drs. 
J.M.W. Willems, de sectie onderscheidingen en de sec
tie militaire geschiedenis) en de Oorlogsgravenstichting. 

Oranjevereniging Breukelen 
Vanaf 1945 vervult in de kern Breukelen de Oranje

vereniging Breukelen de opdracht van het gemeente
bestuur zorg te dragen voor de herdenking van de geval
lenen op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. 

In de kern Kockengen heeft de Oranjevereniging Kock-
engen een overeenkomstige rol. 

De voorzitter van de Oranjevereniging Breukelen, de 
heer J. Lanning, onderstreepte dat het nieuwe herden
kingsmonument "de traditionele jaarlijkse herdenking en 
de gedachte aan alle gevallenen voor de vrijheid zal ver
sterken". Graag wil ook zijn vereniging de gedachte 
levend houden dat vrede, vrijheid en democratie niet 
vanzelfsprekend zijn. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst 
in de Johannes de Doperkerk op 4 mei 2000 zal daaraan 
speciale aandacht worden geschonken. Aan de daarop
volgende stille tocht van de kerk naar de begraafplaats 
"zal een groot aantal hoogbejaarden deelnemen. Daarom 
zal die tocht dit jaar om praktische redenen door de Nas-
saustraat moeten worden geleid. Vanaf volgend jaar zal 
het monument op passende wijze bij de jaarlijkse herden
king worden betrokken." 

Dankwoord 
Tot slot werd in het gemeentehuis het woord gevoerd 

door de heer J. Swaanswijk, broer van een van de geval
lenen. Namens alle nabestaanden en familieleden sprak 
hij warme dank uit voor het in de Gemeente Breukelen 
genomen initiatief. Het is troostend en bemoedigend te 
ervaren dat dierbaren die onder zo droeve en zware om
standigheden het leven hebben moeten laten ook door de 
samenleving niet vergeten worden. 

De onthulling in Breukelen 
Nadat de aanwezigen bij de bijeenkomst in de raads

zaal zich naar het Tinus de Witplantsoen hadden be
geven, waar nog vele andere belangstellenden hen op
wachtten, volgde de onthulling van het Breukelse ge
denkteken (Afbeelding 2). Als inleiding daarop sprak 
Arie A. Manten enkele woorden: 

"Morgen is het weer de dag van de nationale doden
herdenking. Voor het eerst zullen we alle gevallenen die 
uit Breukelen of Nieuwer Ter Aa kwamen of die hier hun 
leven verloren in de strijd voor vrede, vrijheid en demo
cratie, tussen 1940 en vandaag, op gelijkwaardige wijze 
kunnen herdenken. 

Dat is belangrijk voor degenen die deze hele periode 
van 60 jaar of nog langer hebben meegemaakt. Want één 
ding hebben we in ons geschiedkundig onderzoek, in het 
zoeken van contact met verwanten van de gevallenen, in 
gedachtenwisselingen met veteranen en bij het werken 
aan het stichten van dit gedenkteken heel indringend er
varen: alleen voor de gevallenen zijn de oorlogen defini
tief voorbij. 

Voor de overlevenden is er, zo schreef iemand, sprake 
van gestolde tijd, op een levenshorloge dat zowel heeft 
doorgetikt als stil is blijven staan. 

Wat geweest is, kan hier en daar soms zelfs even ver
geten worden, al is het troostend dat dit nooit voor altijd 
lukt. 

Zowel in de maatschappelijke als de persoonlijke 
sfeer is het belangrijk dat er hier en daar een gepaste plek 
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is waar in de tijd kan worden teruggegaan, waar de 
herinnering levend wordt gehouden, en waar de geschie
denis ten voorbeeld wordt gesteld aan hen die er niet bij 
zijn geweest, maar die wel voelen dat er dingen zijn ge
beurd die in de wereld van vandaag en morgen nog steeds 
een rol spelen. 

Een plek waar men zich even indringend realiseert 
dat het in stand houden van een wereld gekenmerkt door 
vrede, vrijheid en democratie mensen kan nopen heel in
grijpende keuzes te maken, die zelfs kunnen inhouden de 
dood tegemoet te gaan. 

Een plek waar mensen tegen elkaar kunnen zeggen: 
dit is gebeurd, het had niet mogen gebeuren, en laten we 
- individueel en met elkaar, en voor zover dat in ons 
vermogen ligt - zorgen dat het nooit meer gebeurt. Hoe 
moeilijk dat soms ook is, omdat het persoonlijke moed 
vraagt, omdat het kan gaan om gebeurtenissen die zich 
verweg voltrekken, zoals in het voormalig Joegoslavië, 
de Kaukasus of de Hoorn van Afrika, of die sluipend de 
gezondheid van onze samenleving aantasten, zoals het 
toenemend redeloos geweld of een moeizaam vluchte
lingenbeleid. 

Breukelen heeft nu, bij een inhaalslag, zo'n plek van 
gedenken en bezinnen. In een aansprekende, eigentijdse 
vormgeving. Daarmee is het ook een plek die ons wakker 
wil houden, waarschuwen en aansporen. Laten we dit 
gedenkteken koesteren in het nieuwe millennium dat we 
binnentreden. Niet alleen vanwege het verleden, maar 
vooral vanwege de toekomst." 

Hierna onthulde burgemeester Van der Feltz het bord 
met de namen van de gevallenen die uit Breukelen of 
Nieuwer Ter Aa kwamen of die, van elders gekomen, hier 
het hoogste offer brachten. Daaraan aansluitend legden 
verscheidene aanwezigen bloemen en werd gelegenheid 
geboden het gedenkteken in rust te bekijken. 

De onthulling in Kockengen 
Vervolgens begaven velen zich naar het Kerkplein in 

Kockengen, waar het plaatselijke gedenkteken en het 
bord met de namen waren aangebracht op de oostelijke 
muur van het zuidelijke transept van de oude Hervormde 
kerk. Ook daar sprak de voorzitter van de HKB namens 
de beide initiatiefnemende verenigingen eerst nog een 
kort woord: 

"We staan hier op het plein waar jaarlijks in de avond 
van 4 mei de dodenherdenking begint. De initiatief
nemers tot de herdenkingsmonumenten, die vandaag 
worden onthuld, zijn blij met de plek waar het Kocken-
gense gedenkteken mocht worden geplaatst, want hier
mee kon een van de doelstellingen inhoud krijgen: het 
ondersteunen van bestaande herdenkingstraditities. Het is 
ons niet ontgaan en verheugt ons, dat een toenemend 
aantal mensen in Kockengen het heel belangrijk vindt 
om daarvoor op de officiële herdenkingsavond op de 
been te komen. 

Het gedenkteken mocht worden aangebracht op een 
kerkmuur, symbolisch grensvlak tussen een verscheurde 

Afb. 3. De onthulling door de burgemeester, met enige 
hulp van de kunstenares, van de naamplaat bij het 
gedenkteken in Kockengen (Foto H. van Walderveen, in 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

wereld en uitzicht op een fundamenteel herstel van die 
wereld. De vijf gevallenen die wij op deze plek in het 
bijzonder in de herinnering willen houden, stonden allen 
in de joods-christelijke traditie. Joop Swaanswijk schreef 
achterop het fotoportret dat hij zijn ouders gaf toen hij 
onderdook: "Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven, 
Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was 
mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan . . . . ! " 
In het Portengense land werd niet alleen het dode 
lichaam gevonden van de Britse oorlogsvlieger Gordon 
Whittaker, maar ook een zakbijbeltje. 

Het gedenkteken wil een beetje troost bieden. Veel 
reacties van verwanten van de gevallenen maakten dui
delijk hoezeer we met een belangrijke zaak bezig waren. 

We ervoeren in ons onderzoek naar de verzets-
geschiedenis heel indringend hoe het vroege verlies van 
een man of vader het hele verdere leven wordt ge
voeld. 

Toen we hem vonden tijdens onze speurtocht naar 
nabestaanden, zei een van u ontroerd: 'Ik heb heel lang 
gedacht dat ik de enige was, die zich mijn broer nog 
herinnerde, en toen bleek ineens dat men hem in Breu
kelen en Kockengen nog steeds kent; u kunt nauwelijks 
beseffen wat dat voor mij betekent.' Daar werd ik tegelij
kertijd warm en koud van. 

Anderen vergeten nooit de laatste armzwaaien bij een 
vertrek, dat veel definitiever werd dan men op dat 
moment dacht. 

En het zal je gebeuren dat je nooit echt feestelijk be
vrijdingsdag kunt vieren, omdat je broer nog op 5 mei 
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1945 door een kogel van de bezettingsmacht het leven 
verloor. 

Het gedenkteken wil ook aanmanen en stimuleren. 
Het heeft heel doelbewust een plaats gekregen in het hart 
van de kern Kockengen, waar mensen het regelmatig 
kunnen zien. Dat is erg belangrijk, want de boodschap 
die het wil helpen doorgeven is 365 dagen per jaar be
langrijk, niet slechts één dag. Iedereen moet er voort
durend aan herinnerd worden dat vrede, vrijheid en de
mocratie geen vanzelfsprekendheden zijn, maar dat daar 

continu aan gewerkt moet worden, ook vandaag, ook 
morgen. Alleen dan kan voorkomen worden dat vrese
lijke dingen, waar de gevallenen ten koste van hun leven 
tegen gevochten hebben, zich herhalen. Als we zo met 
het verleden bezig zijn, werken we ook aan de toekomst. 
Wil daarin nooit versagen!" 

Hierna onthulde burgemeester Van der Feltz, met 
enige hulp van de kunstenares, het bord met de namen 
van de vijf helden die uit Kockengen kwamen of die daar 
het hoogste offer brachten (zie Afbeelding 3). 

WÊ^""®wk 
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Afb. 4. Bij de aankomst van het gedenkteken in Breukelen stelt directeur 
Ad Miltenburg het eerder door de RABO Bank toegezegde royale bedrag 
symbolisch ter beschikking van de initiatiefnemers en kunstenares (foto 
Gerard Prakke, Nieuwsblad VAR). 

Verantwoording 
Zonder de financiële hulp van velen zou 

het nooit gelukt zijn de gedenktekens te rea
liseren. Met uitzondering van een reeks par
ticulieren uit Breukelen en Kockengen, waar
van de meesten lieten weten niet bij naam te 
willen worden vermeld (maar die met elkaar 
wel voor ƒ 1800,- zorgden!), willen wij hier 
graag diverse institutionele gevers oprecht 
bedanken, en wel in de volgorde van de om
vang van hun gift. 

In de eerste plaats moet dan, al werd het 
ook reeds eerder gezegd, de Gemeente Breu
kelen worden genoemd. Vervolgens de mili
taire fondsen S.F.M.O.; heel fijn dat men ook 
in die hoek het belang van waar we mee 
bezig waren krachtig heeft willen onder
strepen. Daarnaast memoreren we graag de 
Rabobank Vecht en Plassen, die ons op een 
cruciaal moment in de ontwikkeling van ons 
project, een zowel geldelijk als mentaal zeer 
belangrijke steun in de rug verschafte (zie 
ook Afbeelding 4). 

Dank voor hun substantiële bijdrage bren
gen we vervolgens aan de Technische Veren-
fabriek VIOD te Breukelen, de Stichting 
Socubel, en de Rabobank Kockengen. Een 
aantal nabestaanden bracht te zamen een gift 
bijeen die hier ook met grote waardering 
moet worden genoemd. Vervolgens noemen 
we de Vereniging Veteranen Breukelen, de 
houdstermaatschappij van Zonwering Cen
trum en Profiel te Breukelen en Pluimvee
slachterij Van Miert. Dank voor bedragen 
met drie cijfers voor de komma gaat uit naar 
Restaurant De Herbergh, Taveerne De Danne, 
Drukkerij en uitgeverij Van Dijk, Kantoor
boekhandel Van Kralingen, Dhondt Interi
eurverzorging, Heus Schilders, Schroder Ver
lichting en Silly Saloon Haarmode. Kraan-
verhuurbedrijf Van Selm zette belangeloos 
de Breukelse Bevrijdingsbank op zijn nieuwe 
plek, Boomkwekerij Ruwiel (Co van Rijn) 
zorgde voor enige beplanting en Schilders
bedrijf Vervat leverde verf. 

A.A.M. 
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