Dodenherdenking
en Ereveld Vol Leven
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VOL LEVEN

De verhalen op het ereveld
Op Nationaal Ereveld Loenen bevinden zich bijna 4.000
graven. Elk graf staat voor een mens met een afgebroken
levensverhaal. Een levensverhaal dat abrupt ten einde kwam door
oorlogsgeweld.
Vandaag delen we een aantal van deze verhalen met u in
dit programmaboekje en via verhalenvertellers die tijdens
Ereveld Vol Leven bij een groot aantal graven staan. U kunt
op de plattegrond zien op welke plekken u verhalenvertellers
tegenkomt. Terwijl u over het ereveld wandelt, ziet u bij de
graven met iemand achter de steen bordjes met een kleur.
Deze kleuren vertellen u iets over de achtergrond van het
oorlogsslachtoffer. U komt de volgende kleuren tegen:
Verzet
Nederlands-Indië

Welkom
Ik heet u van harte welkom op de 4 mei herdenking op Nationaal
Ereveld Loenen. Een heel bijzondere herdenking, want het is de
eerste keer dat wij deze traditionele herdenking combineren met
Ereveld Vol Leven. Hiermee willen wij een eerste stap zetten om te
komen tot een nieuwe manier van herdenken.
Wij komen in een tijd waarin meer mensen na de oorlog geboren
zijn dan ervoor. Als Oorlogsgravenstichting willen wij ervoor zorgen
dat deze geschiedenis en de verhalen van de mensen die wij hier
vandaag herdenken ook in de toekomst worden doorgegeven aan
nieuwe generaties.
Wij zijn er bijzonder trots op vandaag Frans Timmermans, de eerste
vicevoorzitter van de Europese Commissie, te mogen verwelkomen.
Mede dankzij Europa kennen de jongste generaties geen oorlog en
is vrede vanzelfsprekend. Wat betekent dit voor het herdenken van
vandaag?

Familiedrama’s

Internationale operaties

Na afloop van de ceremonie nodig ik u van harte uit om het Ereveld
Vol Leven te bezoeken, waarbij ruim 600 oorlogsslachtoffers voor
even een gezicht krijgen. Heel bijzonder vind ik ook dat vandaag
veel familieleden achter het graf van een geliefde staan.

Bij een groot aantal verhalen staat een verhalenverteller.
Te herkennen op de legenda aan een opengeslagen boek.

Ik wens u een mooie herdenking toe en hoop dat u, naar aanleiding
van de woorden en ervaring van vandaag, met ons wilt nadenken
over hoe wij in de toekomst kunnen blijven herdenken.

Representatie door een nabestaande is te herkennen aan dit
symbool bij een verhaal.

Theo Vleugels
Algemeen directeur

Onbekende Nederlanders WOII

Op het ereveld staan bordjes die je de weg wijzen. Er zijn ook
publieksbegeleiders die je de weg kunnen wijzen.
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Programma
Frans Timmermans is eurocommissaris
en tevens de eerste vicevoorzitter van de
Europese Commissie. Op 4 mei deelt hij
zijn gedachten over herdenken met ons.

Hoofdkrijgsmachtrabbijn
Menachem Sebbag is hoofd van
de joodse geestelijke verzorging
bij de strijdkrachten. Hij verzorgt
de religieuze bijdrage aan deze
herdenking.

De Koninklijke Scholengemeenschap in
Apeldoorn heeft de 4 mei herdenking op
Nationaal Ereveld Loenen geadopteerd. Vier
leerlingen uit de hoogste klassen dragen
gedichten voor.

Nationaal Ereveld Loenen is de hele dag geopend. Om 13.30 uur start de
officiële herdenking met een ceremonie bij de kapel gevolgd door Ereveld
Vol Leven. De herdenking eindigt om 16.30 uur.
Bezoekers van de ceremonie vragen wij uiterlijk om 13.15 uur aanwezig te
zijn.
13.30 Herdenkingsceremonie bij de Kapel
- Toespraak door F.C.G.M. Timmermans, vicevoorzitter van de
Europese Commissie
- Muzikale bijdrage Wyke van Weelden
- Overweging door Kolonel D.M. Sebbag, Hoofdkrijgsmachtrabbijn
- Bijdrage door leerlingen van de Koninklijke
Scholengemeenschap Apeldoorn
- Taptoe
- Één minuut stilte
- Wilhelmus
- Kranslegging
14.30 Ereveld Vol Leven
Uw gastheer tijdens de herdenkingsceremonie is Bas Westerweel.

Bas Westerweel is de kleinzoon van
Johan Gerard (Joop) Westerweel,
Nederlands verzetsstrijder tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Het programma wordt muzikaal ondersteund door de Politiekapel
van het district Noord- en Oost-Gelderland o.l.v. de heer
J.W. Schoonhoven.

Wyke van Weelden, oud-deelnemer
van de beste singer-songwriter, zingt
vandaag o.a. ‘Neem mij mee’, de
titelsong uit de film Kenau.
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Nationaal Ereveld Loenen
Bas Westerweel, ceremoniemeester

Kleinzoon van Johan Gerard (Joop) Westerweel, Nederlands
verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

“Ik heb mijn opa, Joop Westerweel,
leren kennen door woorden uit
verhalen, en door de stilte achter
de ogen van mijn vader. Ik ben een
vader net als mijn vader vader was
en zijn vader vader was. Zoekend en
gemankeerd. Zit de oorlog ook in
mij? Bestaat er zoiets als 2e generatie
oorlogskind? In iedere vader van
een vader zit toch een held en een
dwaas. Een filosoof en een gedachteloze. Een man en een jongen. Of niet?
Hoe gedenk ik een held voor velen en tegelijkertijd een afwezige voor een
paar? Ik gedenk in verwarring. Ik denk aan alle vaders en moeders en daar de
moeders en vaders van die waar dan ook niet meer zijn en kunnen zijn wat ze
hadden willen zijn omdat anderen anders hebben beslist. Ik ben verward in
stilte.”

Welkom op Nationaal Ereveld Loenen. U bevindt zich op een hele
bijzondere begraafplaats. Het is de laatste rustplaats van bijna 4000
Nederlandse oorlogsslachtoffers: mannen, vrouwen en kinderen.
Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens
gewelddadige conflicten daarna - zoals in voormalig Nederlands-Indië
of de meer recente (vredes)missies.
De herdenking vandaag vindt plaats voor de kapel op het ereveld. Mocht
u hier naar binnen gaan, vindt u een schrijn met 42 gedenkboeken. In deze
boeken staan de namen van 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers die
geen aanwijsbaar graf hebben. Iedere dag slaat de beheerder van het
ereveld één bladzijde om, zodat ook zij nooit vergeten worden.

Als u meer wilt weten over dit bijzondere ereveld kunt u gebruik maken
van onze app ‘Digitale begraafplaats’. Deze gratis app is verkrijgbaar via
de App Store of Google Play Store of bij de Shoutrboxx bij de ingang van
het ereveld.
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Wandelt u liever mee met een ervaren verhalenverteller? Dan bent u
in de periode maart t/m oktober van harte welkom om op de eerste
en laatste zondag van de maand (aanvang 11 uur) met een van onze
gidsen mee te wandelen over het ereveld.
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Ereveld Vol Leven

Achter elke steen schuilt een
persoonlijk verhaal...
Van iemand zoals jij
Met idealen en toekomstdromen
Vol energie om iets te betekenen
Geliefd door vrienden en familie
Er is één belangrijk verschil:
Zij stierven in oorlog
En jij kunt leven in vrijheid
Vandaag krijgen zij een gezicht
Met groot respect en waardering

Voor de vierde keer op rij vindt Ereveld Vol Leven plaats op
Nationaal Ereveld Loenen. Dit jaar als onderdeel van de
Dodenherdenking op 4 mei. Het laat zien dat er in Nederland ruimte
is voor een aanvullende manier van herdenken.

“Een uitzonderlijk prachtig ritueel over oorlog,
vrede en vrijheid en voor iedereen om leven,
dood, rouw en liefde daaromheen te ervaren.”
Monique Manders, nabestaande en representant Ereveld Vol Leven

Vandaag staan bij ruim 600 graven mensen van ongeveer dezelfde
leeftijd als degenen die er begraven liggen. Om daarmee deze
mensen symbolisch weer een gezicht te geven. Ereveld Vol
Leven laat het indringende beeld zien van een leven dat verloren
ging als gevolg van oorlog en de impact van dit verlies voor de
nabestaanden die achterbleven en de generaties die daarop
volgden. Niet eerder stonden zoveel nabestaanden (60) bij het graf
van hun dierbare als dit jaar.
Ereveld Vol Leven heeft als doel vooral jongere generaties bewust
te maken van de offers die zijn gebracht door mensen, met dezelfde
dromen en ambities als zijzelf, die voor onze vrijheid stierven.
Initiatiefnemers Nathalie Toisuta en Dennis Brussaard zijn er samen
met de Oorlogsgravenstichting bijzonder trots op dat Ereveld Vol
Leven nu zo’n prominent onderdeel is van de Dodenherdenking op
Nationaal Ereveld Loenen.

Vandaag eer je hen
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Op Nationaal Ereveld Loenen liggen circa 700
burgers die omkwamen door hun activiteiten in
het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zeven
hiervan zijn vrouw. 32 student. Ongeveer 100
van deze verzetsmensen krijgen vandaag een
gezicht. Ook herdenken wij alle burgers die
vielen door represailles van de Duitse bezetter.

Verzet

De Eerebegraafplaats Bloemendaal
372 graven van omgekomen verzetsmensen

Daarnaast verbinden we ons met
De Eerebegraafplaats Bloemendaal waar 372
verzetsstrijders liggen begraven, waaronder
één vrouw: de 24-jarige Hannie Schaft. En alle
andere plaatsen waar verzetsmensen gevallen
zijn, zoals de Woeste Hoeve vlakbij Loenen.
Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog staat
in 2018 centraal tijdens het Jaar van Verzet.
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Anda Kerkhoven

Verzetsgroep Le Griep

Na het uitbreken van de oorlog komt studente Anda in het
geweldloze verzet terecht. Al snel houdt ze zich bezig met het
helpen van talloze onderduikers en het vervalsen van papieren.
Op 27 december 1944, om acht uur ’s avonds, wordt ze bij
thuiskomst opgewacht door vier zwaarbewapende leden van de
Sicherheitsdienst. Het is pikdonker en ijskoud. Verraden.

De twaalf leden van de Verzetsgroep Le Griep worden verraden
en op 26 oktober 1942 geëxecuteerd. In zijn afscheidsbrief
schrijft Jan le Griep (29 jaar) dat zijn laatste beeld dat van zijn
gezin zal zijn: “Papa wacht op jullie in de hemel”.

Anda heeft net een 4-jarig Joods meisje naar een onderduikadres
gebracht. In een ultieme reactie rent ze naar binnen en verstopt zich
op de wc. Ze weet nog snel een lijst met onderduikadressen op te
eten. In de gevangenis in Groningen wordt ze op een gruwelijke
manier gemarteld. Maar Anda blijft zwijgen. Op 19 maart 1945
wordt ze gefusilleerd, in het zicht van de bevrijding.
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Op Nationaal Ereveld Loenen liggen de twaalf slachtoffers naast
elkaar begraven. De dochter van Jan le Griep is 3 jaar wanneer haar
vader wordt gearresteerd. “Ik ben ontzettend trots op mijn vader,”
zegt Cissy, inmiddels 79 jaar. “Hij was de leider van de verzetsgroep
en heeft ondanks de druk die werd uitgeoefend geen namen
genoemd. Het is niet te verkroppen dat hij verraden werd door
Nederlanders. Een gruwelijk verraad,
dat hem zijn leven kostte. En natuurlijk
heb ik mijn vader verschrikkelijk
gemist.”

11

3

Verzetsgroep De Geuzen
Aan het hoofd van verzetsgroep De Geuzen staat Bernard
IJzerdraat. Hij maakt zich al sinds 1933 grote zorgen. Hij is
in 1940 getuige van het bombardement op Rotterdam. Een
dag later komt hij met zijn Geuzenbericht. Daaruit groeit de
verzetsgroep De Geuzen.
Zij plegen sabotage, verzamelen wapens, maken lijsten van
NSB-ers en verspreiden Geuzenberichten. Al na enkele maanden zijn
er een paar honderd personen lid van de Geuzenactie. Zij worden
verraden en binnen een paar weken zijn er honderden gearresteerd
en opgesloten. Ook Bernard IJzerdraat.
Het proces tegen de Geuzen is een monsterproces. Op 4 maart
1941 volgt de uitspraak: achttien doodvonnissen. Drie
veroordeelden zijn minderjarig en ontlopen de doodstraf, maar
omdat de Duitsers toch achttien man willen doodschieten,
worden hun plaatsen ingenomen door drie Februaristakers. Op
13 maart 1941 worden deze achttien mensen gefusilleerd op
de Waalsdorpervlakte, de eerste massa-executie in Nederland.
De overige 157 Geuzen gaan in april naar concentratiekamp
Buchenwald. Van hen halen 53 het einde van de oorlog niet.

Leo was nog geen twee jaar toen zijn vader werd opgepakt en
doodgeschoten. Het gemis van zijn vader heeft als een rode draad
door zijn leven gelopen. Leo Langstraat is overleden op 16 januari
2018.
Ook dit jaar krijgen de Geuzen een gezicht, onder andere door
achterkleindochter Sanne en achterneef Patrick die achter het graf
van Leendert staat.

Bernard IJzerdraat

Vier van de vijftien gefusilleerde Geuzen hebben hun laatste
rustplaats gekregen op Nationaal Ereveld Loenen:
Bernard IJzerdraat, Leendert Langstraat, Dirk Kouwenhoven en
Frans Rietveld. Zo ook de drie omgebrachte Februaristakers:
Eduard Hellendoorn, Hermanus Coenradi, Joseph Eijl.
In 2017 stond Sanne, de achterkleindochter van Leendert Langstraat,
achter het graf van haar overgrootopa. Kleindochter Olga gaf een
gezicht aan Februaristaker Eduard Hellendoorn. Het maakte veel
indruk op zoon Leo Langstraat en zijn vrouw.
12
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Herman Wiardi Beckman
Wiardi Beckman was vanaf het allereerste begin, een fel
bestrijder van nazi-Duitsland. Toen al vrij snel bleek dat
het ondoenlijk was om zijn anti-nazi-uitingen in het openbaar
te delen, koos hij voor de illegale en ondergrondse weg.
In de loop van 1941 wilde Koningin
Wilhelmina in Londen persoonlijk
geïnformeerd worden door mensen
uit het ondergrondse verzet. Ze wilde
ook sterke persoonlijkheden voor
het oorlogskabinet. Zij vroeg Wiardi
Beckman om naar Engeland te komen.
Voor de kust van Scheveningen zou een
Engels oorlogsschip hem oppikken,
maar de onderneming werd verraden.

Wiardi Beckman werd als Nacht und Nebel-gevangene* op
transport gezet naar concentratiekamp Natzweiler. In dit kamp
verrichtte hij een wonder samen met zijn medegevangene Oscar
Mohr. Zij namen het initiatief om uit het gezamenlijke geheugen van
de gevangenen een dichtbundel samen te stellen. Na de oorlog is
deze dichtbundel teruggevonden.
Wiardi Beckman overleed op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van
vlektyfus. Ondanks de waarschuwing van zijn kameraad Boellaard
om het niet te doen, had hij het op zich genomen om de zieken in
het kamp te verplegen. In 1960 werd Wiardi Beckman, vader van
drie dochters, herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen. De dichter
heeft het niet gehaald.

14

* Speciale strafmaat om verzetsmensen spoorloos te laten verdwijnen.
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Jonetta ter Borg-Elfering
Week na week vergadert het verzet in Jonetta’s huis. Ook op
31 maart 1945, een dag voordat Enschede wordt bevrijd. Ineens
stormen zwaarbewapende leden van de Sicherheitsdienst naar
binnen. Jonetta mag haar zoon van twee nog in de handen
leggen van haar 11-jarige dochter. Dan wandelt ze terug naar
huis, haar dood tegemoet.
Jonetta ter Borg woont met haar man en twee kinderen in een
prachtig huis aan de Sumatratraat in Enschede. In de Twentse
industriestad weten de inwoners dat de oorlog bijna voorbij is.
De Canadese bevrijders rukken razendsnel op door de Achterhoek.
Jarenlang hebben Jonetta en haar man onderduikers geholpen,
maar dat hoeft binnenkort niet meer. Kunnen ze eindelijk weer
onbekommerd genieten van hun 11-jarige dochter en 2-jarige zoon.
In hun verzetsgroep zit ook Karel Huschka, een ober uit Enschede.
Hij heeft hen al vaker geholpen en niemand koestert argwaan als hij
iedereen van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers
in Enschede op Paaszaterdag uitnodigt voor overleg bij Jonetta
thuis. Maar als iedereen er is, klapt de val dicht en omsingelen twaalf
leden van de Sicherheitsdienst het huis. Eén voor één worden de
acht LO-leden doodgeschoten. Ook Jonetta ontloopt haar lot niet,
ook al mag ze haar zoontje van twee nog in veiligheid brengen.
De volgende dag wordt Enschede bevrijd.
Jonetta ter Borg ligt naast haar man begraven op Nationaal Ereveld
Loenen.
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Han Gelder
Gustaaf Henri Gelder (Han) is student én verzetsman. Hij is een
van de initiatiefnemers van het studentenverzet, helpt joden en
richt mede het verzetsblad Ons Volk op. De consequentie van
die activiteiten, waarop de doodstraf staat, is zijn zelfmoord.
Het is 21 januari 1944 als de jonge student Han Gelder aanbelt bij
drukkerij Bevedeem. Als de deur wordt geopend, staat hij plots
oog in oog met een lid van de Sicherheitsdienst. Hij aarzelt geen
moment trekt zijn revolver en schiet de Duitse politieman in zijn arm.
Daarna jaagt hij zichzelf een kogel door het hoofd. Han overlijdt ter
plekke. Hij is 24 jaar oud.
De ouders van Han blijven lang in het ongewisse. Ze zijn
geïnterneerd in een Japans interneringskamp en vernemen pas in
oktober 1945 dat hun zoon is omgekomen. Zijn vader is het verlies
nooit te boven gekomen.

In augustus 2017 bezoeken aspirant-leden van de Leidse
studentenvereniging Minerva Nationaal Ereveld Loenen en maken
kennis met het verhaal van Han, een student met dezelfde dromen
en ambities als zij. Achter het graf van Han staat Timo Vleugels,
ook 24 jaar. Het gemis van Han voor zijn ouders, zus, vriendin en
vrienden wordt pijnlijk zichtbaar, wanneer een aantal studenten ook
plaatsneemt achter het graf en de achterblijvers een gezicht geeft.
Niet alleen een indringend beeld voor de studenten, maar ook
voor representant Timo een bijzondere ervaring. “Ik vond het zeer
waardevol om mij op deze manier te verdiepen in één van de vele
verzetsverhalen die ons land kent. Zo heb ik het gevoel dat ik iets
terug kan geven. Het komt zoveel dichterbij waardoor het verhaal je
raakt.”

70 jaar later verdiept AD-journalist Arno Gelder zich in zijn
familiegeschiedenis en reconstrueert het verzetsleven van zijn
achterneef. Als eerbetoon aan deze onverschrokken jongen en al
die Nederlanders die moed hadden de bezetter te trotseren en
daarvoor dikwijls met hun leven betaalden.
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Henk Nikkel
Het is 1942. Henk vraagt klasgenote
Tony hem te vergezellen op
zijn avondlijke uitstapjes. Ze komt
erachter dat Henk illegale krantjes
en bonkaarten voor onderduikers
rondbrengt. Steeds als een Duitse
patrouille hen nadert, slaat hij zijn
armen om haar heen en spelen ze een
verliefd stel. Het blijkt een effectieve
afleidingsmanoeuvre. Tot 1944, ze
zijn verraden.
Op een koude herfstdag in november doet de Sicherheitsdienst een
inval in de woning van het gezin Nikkel. Oudste broer Jan, actiever
in het verzet dan zijn broertje, is niet thuis en ontspringt de dans.
Henk kan geen kant meer op en wordt gearresteerd.
Op 8 maart 1945 sterft hij voor het vuurpeloton van de Duitse
bezetter bij de Woeste Hoeve als vergelding voor een verzets
activiteit waarbij onbedoeld hoge SS-officier Rauter gewond raakt.
Tony en de familie van Henk weten niet wat er met Henk is gebeurd.
De identificatie van de lichamen duurt lang. Pas in juni krijgt de zus
van Henk een oproep voor een identificatie. Zij herkent het lichaam
van haar broer in het noodgraf aan een kleurig sjaaltje, dat ze voor
hem had gebreid uit restjes wol.

Op Nationaal Ereveld Loenen verbinden zeven
ereveldkruizen ons met de slachtoffers in
Zuidoost-Azië, waarvan een grote groep
-25.000 Nederlandse oorlogsslachtoffersop Java ligt begraven, verdeeld over zeven
erevelden. In 2017 zijn deze zeven in Indonesië
gemaakte kruizen per schip overgebracht
naar Nederland, net als veel landgenoten
en Nederlandsgezinden. De kruizen zijn op
Nationaal Ereveld Loenen geplaatst, omringd
door verstrooide grond van de erevelden op
Java.
Achter de kruizen staan vandaag een erewacht
van militairen, betrokken nabestaanden en
geïnteresseerden die zich nog altijd
verbonden voelen met de NederlandsIndische geschiedenis.

Nederlands-Indië

7

Vandaag geeft de 13-jarige Milan gezicht aan Henk Nikkel.
Zijn opa is de zoon van Sonja, de zus van Henk Nikkel.
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KNIL-militairen
Begin 1942 breekt de strijd uit in voormalig Nederlands-Indië.
Japanse troepen rukken snel op en op 9 maart is het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) verslagen en capituleert
Nederlands-Indië. Duizenden militairen komen om of worden
krijgsgevangen gemaakt. Vele krijgsgevangenen komen terecht
in kampen of worden onder erbarmelijke omstandigheden
tewerkgesteld als dwangarbeider, onder andere aan de
beruchte Birma-Siam Spoorweg.
Op Nationaal Ereveld Loenen liggen ook zestien militairen begraven
van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
De meesten zijn krijgsgevangenen die overleden zijn in Japan. Daar
werden de lichamen gecremeerd en in urnen geborgen. Na de
oorlog hebben enkele families de urnen met asresten in ontvangst
genomen en meegenomen naar Nederland. In Nederland zijn de
urnen overgedragen aan de Oorlogsgravenstichting en bijgezet op
Nationaal Ereveld Loenen. In Indonesië worden deze urnen bewaard
in het Columbarium op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in
Jakarta.
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Familiedrama’s

De familie Hoek
Veel mensen denken bij een ereveld niet direct
aan burgerslachtoffers. Nationaal Ereveld
Loenen is stille getuige van de tientallen
gezinnen die om het leven kwamen of in het
hart werden geraakt door oorlogsgeweld.
Omgekomen op de vlucht, doodgeschoten
als represaille of in het nauw gedreven door
de omstandigheden. Achter een rij stenen
met dezelfde achternaam schuilt veelal een
familiedrama.
Vandaag geven twee complete gezinnen
gezicht aan omgekomen families bij de
vlucht van Breda.

9

De oorlog drijft het eens zo hechte Joodse gezin Hoek volledig
uiteen. Vrijwel het hele gezin en vele familieleden komen om
in vernietigingskampen. Het noodlot slaat voor jongste zoon
Justus op een andere manier toe. Op 8 maart 1945 sterft hij
voor het Duitse vuurpeloton, als jongste slachtoffer van de
represaille voor een verzetsactiviteit bij de Woeste Hoeve
waarbij onbedoeld hoge SS-officier Rauter gewond raakt. Hij is
dan zeventien jaar. Zoon Maurits Henri overleeft, als enige van
het gezin Hoek, de oorlog.

Familiepicknick (v.l.n.r. de ouders
van Justus (beiden vermoord in
Auschwitz), in het midden Justus,
daarnaast zijn zus Rinie (vermoord
in Sobibor) en uiterst rechts Maurits
Henri, de broer van Justus en de
vader van Hans Hoek.

“Mijn vader sprak er nooit over. Het was een taboe, maar het grote
verlies door de oorlog was altijd voelbaar”, vertelt Hans Hoek,
zoon van Maurits Henri. “Mijn oom Justus was op het verkeerde
moment op de verkeerde plek. Hij zat ondergedoken bij een familie
in Dalfsen. Op een dag, terwijl hij op het gemeentehuis was, vielen
de Duitsers binnen en werd hij gearresteerd. Nog geen 24 uur later
werd hij gefusilleerd.”
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Hans Hoek is vele jaren penningmeester geweest van het
Verzetsmuseum in Amsterdam. Hij wilde iets terugdoen. Voor de
mensen die hun leven op het spel zetten voor onderduikers zoals
zijn vader en zijn familie. Dankzij hen heeft zijn vader de oorlog
overleefd waardoor hijzelf het leven heeft en kan doorgeven. Hans is
vader van een zoon en heeft twee kleinkinderen.
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10 Vlucht van Breda
In mei 1940 dreigt Breda tussen de vuurlinies van de Fransen
en de Duitsers bekneld te raken. Er wordt voor een enorm
slagveld in de stad gevreesd. Vijftigduizend inwoners slaan
op last van de burgemeester op de vlucht. Een van hen is de
6-jarige Liane Bredée.
Ze slapen één nacht in een school in Sint Niklaas, België, waar ze
even kunnen bijkomen van de lange voettocht vanuit Breda en met
andere kinderen kunnen spelen. Haar vader vindt het er niet veilig
en het gezin vertrekt. Op 17 mei 1940 bombardeert de Luftwaffe de
school en komen 51 Bredase vluchtelingen om, samen met tientallen
Belgen. Het zijn veelal ouders met jonge kinderen.
Inmiddels is Liane 85 jaar, maar deze ramp blijft haar hele leven lang
impact houden. Na al die jaren leeft het nog steeds. Liane was één
van de overlevenden die Ereveld Vol Leven bezocht. Ze was getuige
van de vele kinderen die plaats hadden genomen bij de graven
van haar speelkameraadjes. “Het was even of ik een ander leven
instapte,” zegt Liane. “Het was zo indrukwekkend. Zoals ze daar
stonden, zo waren ze ook. Wie had gedacht dat ik ze ooit weer zou
ontmoeten?”.
Ook dit jaar staan complete gezinnen achter de graven als
eerbetoon aan de omgekomen families.

In kinderogen    
In kinderogen kan de wereld heel blijven.
De hand van een vader,
het verhaal van een moeder, nabij.
De reis langs lange wegen
honger onderweg, verschrikking.
En gelukkig het spel in het klooster.
De bom valt; de dood
voor velen – 6, 7, 8 pas;
ook de kleinsten moeten mee.
Het leven spaart mij.
Sindsdien vertel ik jullie verhalen
over ‘de vlucht uit Breda’.
Chris, Margrietje, Johannes,
Adriana, Johannes en Aaldert.
Ik vergeet jullie nooit…
In kinderogen kan de wereld heel blijven.
Joke Goudswaard
Phoenix Opleidingen

26

27

De familie Smink

11

Op 23 april 1945 denkt de 29-jarige Jan Braam dat de oorlog
is afgelopen. Hij is verzetsman van het eerste uur. Hij heeft in
de oorlog veel angst gekend, omdat hij onderduikers heeft. Hij
viert de bevrijding dan ook met hen samen. Maar naar blijkt één
dag te vroeg.
Er komen Duitse soldaten zijn erf op en Jan Braam schiet ze in
paniek dood. Dit eindigt in een represaille waarbij zes mensen van
de verzetsgroep worden omgebracht.
Bij de familie Smink, die niet actief is in het verzet en waar ook geen
onderduikers zitten, wordt vader Hendrik met zijn twee zonen van 17
en 22 jaar voor de ogen van zijn gezin doodgeschoten. De moeder
met haar jongste zoon en vier dochters blijven in verbijstering achter.
Een dag later, op dinsdag 24 april 1945, wordt Amersfoort bevrijd.
Wim Smink vertelt over zijn moeder die na deze dag nog slechts
twee jaar heeft geleefd. “Eigenlijk huilde ze elke dag opnieuw, je
zou kunnen zeggen dat zij aan een gebroken hart is gestorven.”
Wim was 14 jaar toen dit gebeurde. In 2015 en 2016 werden zijn
vader en zijn twee broers al gerepresenteerd op het ereveld in
Loenen. Sinds 2017 staan er achter de graven familieleden van
Smink van ongeveer dezelfde leeftijd als waarop hun familie werd
vermoord.
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12 De familie Wijler
De namen noemen
Uit de vele verhalen
van onafgemaakte zinnen
twee namen noemen
kijkend naar kleine pasfoto’s
op het dressoir: meisjes nog.

In 1940 woont Jacob Wijler (56) met zijn vrouw Elisabeth
(53) en hun dochters Martha (21) en Rose (18) in een fijn huis
in Apeldoorn. Hij is al jaren docent Frans aan de Koninklijke
HBS als zijn dienstverband plotseling beëindigd wordt. De
Jodenvervolging is begonnen.
In de zomer van 1942 neemt de familie een drastisch besluit. Om
aan arrestatie en deportatie te ontkomen, geven ze hun huis, hun
vermogen, hun bezittingen en tevens hun vrijheid op. Ze verlaten
hun huis om onder te duiken. De zusjes Martha en Rose vinden
onderdak in Apeldoorn, Jacob en Elisabeth kunnen terecht bij de
familie van Dijk in Epe.
Het eens zo hechte gezin communiceert vanaf dat moment
middels geschreven brieven. Maar dan, in januari 1943, stopt de
briefwisseling abrupt. Hun dochters zijn verraden. De meisjes blijken
op 21 januari 1943, nog maar 20 en 23 jaar oud, te zijn vergast in
Auschwitz.
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Het verdriet is voor het echtpaar ondraaglijk. Het leven heeft voor
hen, zonder hun dierbare dochters, alle zin verloren. Ze doen hun
trouwringen af en laten deze met een afscheidsbriefje achter op hun
onderduikadres. Zij lopen vervolgens gezamenlijk het Apeldoorns
kanaal in en verdrinken.

Ons te herinneren:
‘mens in deze wereld’.
Het woord ‘rechtvaardig’ spellen,
móeten spellen - naast het woord
‘verraad’.
Uit de vele verhalen
van onafgemaakte zinnen
een krantenartikel lezen en herlezen.
Om naast wantrouwen hoop te houden,
ter wille van de realiteit van nu.
Dwars tegen alles in:
leren om niemand uit te sluiten.
Het gebed van een grootvader
voor zijn kleindochter: ‘lechaim’.
Joke Goudswaard
Phoenix Opleidingen
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De kleine Johnny zit met zijn ouders en zus ondergedoken
in Het Verscholen Dorp, een schuilplaats in de bossen bij
Vierhouten, en wordt moedwillig geëxecuteerd. Op Nationaal
Ereveld Loenen liggen niet heel veel kinderen omdat zij door
hun jonge leeftijd vaak werden gespaard. Niet deze 6-jarige
jongen.
Op 29 oktober 1944 wordt het onderduikerskamp ontdekt door twee
SS’ers die aan het jagen zijn. Zij denken op een kamp vol terroristen
gestuit te zijn en halen versterking. Hierdoor slagen de meeste van
de onderduikers erin om te ontkomen. Helaas niet iedereen. Arend
Meijers en zijn 6-jarige zoontje Johnny krijgen de opdracht om door
het bos te lopen. Als er een schermutseling ontstaat, probeert een
aantal onderduikers te vluchten. Waaronder Arend. Maar dan hoort
hij zijn zoontje schreeuwen en gaat terug. Er worden kuilen gegraven
waar zij in moeten gaan liggen. Vervolgens schieten de SS-ers ze
dood, ook de jonge John.

Vader en zoon liggen naast elkaar begraven op Nationaal Ereveld Loenen.
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De moeder weet wel te ontkomen met hun dochtertje, maar zij heeft
er nooit meer over gesproken. Hun dochtertje heeft later een zoon
gekregen. Hij heeft inmiddels zelf ook een zoon. Drie jaar geleden
was hij zes jaar en legde een bloemstuk bij zijn achterneefje van zes.

Op Nationaal Ereveld Loenen liggen 150
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
zonder naam. Van hen is de identiteit niet
bekend. Vandaag krijgen tientallen van
die slachtoffers even een gezicht. Gerard
Putter is de eerste Onbekende Nederlander
die werd geïdentificeerd aan de hand van
DNA-onderzoek. Hij kreeg zijn naam terug
in 2009. Sindsdien zijn nog acht personen
geïdentificeerd op Loenen, waaronder
recentelijk Piet de Vries.
Vandaag staat achter het graf van Piet de Vries
zijn kleindochter Ingrid.

Onbekende Nederlanders

13 De familie Meijers
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14 Gerard Putter

De tijd dringt...

Na 68 jaar kreeg Gerard Putter zijn naam terug. Hij was de
eerste Nederlander die werd geïdentificeerd aan de hand
van DNA-onderzoek. Dit gebeurde na een oproep van de
Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. De
achterkleinzoon van Gerard Putter meldde zich na deze oproep.

Ondanks haar jonge leeftijd, heeft Gerda herinneringen aan haar
vader. Zij was zes jaar en herinnert zich de dag dat hij gearresteerd
werd, 30 april 1942. “Het was prachtig weer”, vertelt Gerda. “En wij
aten worteltjes. Mijn moeder stond bij de gootsteen worteltjes te
schrappen.” Een paar dagen voor zijn executie, heeft Gerda hem
nog bezocht, samen met haar moeder. Zij was zich er toen niet
van bewust dat dit het afscheid was. Haar moeder wel. In eerste
instantie werd Gerard in een anoniem graf op de Waalsdorpervlakte
begraven. Later werd hij herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen
onder de steen Onbekende Nederlander. Totdat de Werkgroep
Vermiste Personen hem zijn naam terug kon geven.
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In Nederland zijn naar schatting nog 1500 mensen
die tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945
vermist zijn geraakt en nog niet zijn teruggevonden.
Deze vermissingen hebben vandaag de dag
nog steeds impact op de nabestaanden. De
Oorlogsgravenstichting en de Bergings- en
Identificatiedienst Koninklijke Landmacht gaan
daarom proberen om van alle 150 onbekenden op
Nationaal Ereveld Loenen de identiteit te achterhalen.
Daarom roepen wij nabestaanden van vermisten op
om zich te melden via info@ogs.nl of bidkl@mindef.nl
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15 Piet de Vries
Al sinds 1958 ligt Piet de Vries
als Onbekende Nederlander op
Nationaal Ereveld Loenen. Alleen
wist niemand dat. Dit jaar staat voor
het eerst zijn naam op zijn grafsteen.
Na ruim 70 jaar is Piet de Vries
terecht. Door het toedoen van zijn
kleindochter Ingrid. Nu heeft zij haar
opa terug en Bert de Vries zijn vader.
“Ik was amper 2 weken oud toen mijn
vader stierf. Hij is 32 jaar geworden.
Ik heb hem niet gekend en hij mij niet. Er is zelfs nooit over hem
gesproken maar ik ben blij dat mijn vader zijn naam terug heeft en
hij eindelijk een plekje heeft.”

tewerkgesteld in Duitsland. Als gevolg van een longontsteking
overlijdt hij op 22 februari 1945. Pas anderhalf jaar later krijgt Annie,
op haar verjaardag, het bericht van het Rode Kruis dat haar man is
overleden.
Vandaag staat de kleindochter van Piet, Ingrid, achter zijn graf. Bert
vindt het eervol dat zijn dochter achter het graf van zijn vader staat.
“Het zal emotioneel zijn als ik mijn dochter achter het graf van mijn
vader zie staan, maar ik ben heel blij dat hij door haar toedoen een
plekje heeft.”

Bert de Vries verleende zijn volledige medewerking aan het
DNA-onderzoek dat uitgevoerd werd door de Bergings- en
Identificatiedienst Koninklijke Landmacht. Daarmee kreeg opnieuw
een graf van een Onbekende Nederlander een naam.
Met een kranslegging en veel emotie is in oktober 2017 ceremonieel
de steen op het graf gelegd.
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Piet de Vries is geboren in Rotterdam als jongste in een gezin met
vier kinderen. Zijn broers en zus zijn al op jonge leeftijd overleden,
waardoor hij nog het enige kind in leven is in het gezin De Vries.
Hij trouwt met Annie Zegers en ze wonen in Rotterdam-Zuid. Piet
is timmerman van beroep en een echte vakman. Hij wil doorleren
voor architect, maar dat komt er niet van. Bij de grootste razzia die
de Duitse bezetter in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
heeft gehouden op 10 en 11 november 1944, is Piet als één van de
52.000 mannen tussen de 17 en 40 jaar, opgepakt. Zijn zwangere
vrouw blijft alleen achter, terwijl Piet als dwangarbeider wordt
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Internationale operaties
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Timo Smeehuijzen
Nationaal Ereveld Loenen is uniek. Hier liggen
niet alleen slachtoffers begraven uit de Tweede
Wereldoorlog, maar ook slachtoffers van
internationale operaties daarna. Gesneuveld
of omgekomen tijdens (vredes)missies waarin
zij streden voor vrede en vrijheid van anderen
buiten de Nederlandse grenzen. Tot op de dag
van vandaag zijn 25 Nederlandse militairen
omgekomen in Afghanistan. Ook in Irak,
Cambodja, Mali, ex-Joegoslavië, Libanon en
Korea verloren Nederlandse militairen het
leven tijdens militaire operaties.
Op Nationaal Ereveld Loenen liggen 12
militairen van dit soort operaties begraven.
Zij krijgen vandaag een gezicht om hen allen te
herdenken, waar zij ook hun laatste rustplaats
hebben gevonden.

16

De Amsterdammer Timo Smeehuijzen besluit op 19-jarige
leeftijd bij de Koninklijke Landmacht te gaan dienen. Hij wil
iets anders, na een jaar Sport & Management aan de HES. Zijn
peloton wordt uitgezonden naar Afghanistan. Hij twijfelt in
eerste instantie, maar kameraadschap en avontuur geven de
doorslag. Timo houdt nauw contact met het thuisfront over
het goede en mooie werk dat de militairen verrichten. Tot een
zelfmoordaanslag abrupt een eind maakt aan zijn leven.
Op 15 juni 2007 brengt een
zelfmoordterrorist een bomauto tot
ontploffing vlakbij het pantservoertuig
van Timo. Zijn ouders ontvangen enkele
uren later, vlak voor de uitzending in
het avondjournaal, het bericht van
zijn dood. De aanslag kost ook zeven
kinderen uit de lokale gemeenschap
het leven. Drie Nederlandse militairen
raken gewond.
Timo’s kameraden van het 42ste
bataljon Limburgse Jagers dragen drie
dagen later de kist, met daarover de
Nederlandse vlag gedrapeerd, naar het
vliegtuig dat hem bij zijn ouders, zijn
zusje Laura en zijn vriendin terugbrengt.
De ouders van Timo zijn al drie jaar betrokken bij Ereveld Vol Leven.
“Door zijn overlijden weet je weer wat vrijheid is en komt herdenken
op 4 en 5 mei heel dichtbij”, aldus Ruud Smeehuijzen, vader van
Timo.
Tijdens Ereveld Vol Leven staat Glenn, de neef van Timo, achter
zijn graf.
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17 Mark Leijsen
De 44-jarige Mark Leijsen is een echte familieman en een
ervaren beroepsmilitair. Hij hecht enorm aan de collegialiteit die
hij in het leger aantreft, essentieel tijdens uitzendingen waar je
blind op elkaar moet kunnen vertrouwen. In 2009 wordt Mark
opnieuw uitgezonden naar Afghanistan voor het trainen van de
Afghaanse militairen. Tijdens deze derde missie in Afghanistan
gaat het mis.

Bezoek eens een (ander) ereveld
Één van de verhalen die vandaag centraal staan is het verhaal van
Jonetta Ter Borg. Haar aangrijpende verhaal is één van vijf verhalen
die in het kader van het Jaar van Verzet is geselecteerd om symbool
te staan voor de vele verhalen van verzet in Nederland en de rest
van de wereld.
Deze vijf verhalen liggen allemaal op een andere gedenkplek of
ereveld die vrij toegankelijk is voor u als bezoeker.

Op 7 september 2009 zit Mark in een terreinwagen met drie collegamilitairen en een Afghaanse tolk. Zij rijden in de buurt van Tabar,
zo’n negen kilometer van kamp Holland, wanneer een bermbom de
auto treft. De ontploffing maakt een bruut einde aan zijn leven en
verwondt de overige inzittenden.
Mark Leijsen wordt op 14 september 2009 met militaire eer begraven
op Loenen. Hij is dan 44 jaar. Hij laat zijn vrouw en zoon Nick van 16
jaar achter.
Dit jaar staat de zwager van Mark, Johan,
achter zijn graf. Mark en Johan zijn op
dezelfde dag geboren en schelen precies
een jaar in leeftijd.
Kijk op www.bezoekditverhaal.nl voor de adressen
en de video’s die horen bij de verhalen van:
- Walraven van Hall op De Eerebegraafplaats Bloemendaal
- Arsen Asanisjvili - Russisch Ereveld in Leusden
- Bill Moore - Netherlands American Cemetery in Margraten
- Vic Toers Bijns - Nederlands Ereveld Ancol in Jakarta
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Help mee vrede doorgeven
Vrede bewaren begint bij bewustwording en educatie.
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In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting
geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen
die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens
gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig NederlandsIndië en tijdens recente (vredes)missies.

We mogen nooit vergeten wat oorlogen ons te vertellen hebben.

Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook.
De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen
levend houden. Dit doen wij door hun verhalen te verzamelen en
te delen op onze website en door het onderhouden van de 50.000
Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld.

Uw bijdrage gebruiken we voor een van onze projecten zoals het

Weet u niet hoe oorlog speelt in uw familiegeschiedenis?
Zoek met uw familienaam in de database op onze website en
wellicht ontvouwt zich een verloren gewaand verhaal.
www.oorlogsgravenstichting.nl

Of vul het donatieformulier in op: www.geefdevrededoor.nl/doneren

Help de verhalen door te vertellen, geef de vrede door.
Uw bijdrage is hierbij van grote waarde.
Bankrekening: NL75 INGB0 0067 557 87 t.n.v. Stichting Vrienden OGS.

betrekken van de jeugd bij de verhalen van Nationaal Ereveld Loenen.
Als u wilt dat uw gift voor een specifiek project wordt gebruikt, vermeld
dit dan bij uw overschrijving of neem contact op met Hélène Briaire van
de Oorlogsgravenstichting (hbriaire@ogs.nl) of bel met 070-3131098.
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Uitgelichte partner

Hoofdsponsor

Stil staan in verbinding met jezelf,
het verleden en je toekomst

Stichting Veteranen Search Team

De Stichting Veteranen Search Team (VST) ondersteunt
zoekacties naar vermiste personen. Het VST wordt ingezet om op
gestructureerde wijze gebieden te doorzoeken. De stichting bestaat
uit getrainde en gedisciplineerde manschappen met militaire
achtergrond, die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de
wereld. Daarnaast beschikt de stichting over een aanzienlijk aantal
oud-politiebeambten. Daarmee heeft het VST een uitstekende mix
van kennis en gedrevenheid in huis om van grote meerwaarde te
kunnen zijn in door politie gecoördineerde zoekacties.
Voorzitter van de Stichting VST, Dennis van der Kraats: “In
voorgaande edities van Ereveld Vol Leven heb ik mogen ervaren
wat deze manier van herdenken kan losmaken bij met name jonge
bezoekers en representanten. Dat is belangrijk, want we mogen
hen, die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid, nooit
vergeten. Wij zijn er als Stichting Veteranen Search Team trots op om
een bijdrage te leveren aan Ereveld Vol Leven 2018.”
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vfonds

In Ereveld Vol Leven worden de omgekomen mensen uit de oorlog
op een unieke manier herdacht. Dit stil staan namens een ander,
voor een ander zoals een nabestaande is een krachtige manier
van kennis maken met de oorlogsslachtoffers op het Ereveld. De
lessen die we kunnen leren, gelden voor iedereen en ook op andere
Erevelden.
Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere initiatieven
mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Sinds onze oprichting
zetten wij ons in voor erkenning en waardering van veteranen en
geüniformeerden. Het vfonds geeft financiële ondersteuning aan
een nieuw informatie- en herinneringscentrum dat in Loenen komt.
Het is een plek waar op gepaste wijze aandacht wordt gegeven
aan zij die het leven lieten in dienst van de vrede. Daarnaast
zal er een nationale veteranenbegraafplaats komen voor al die
veteranen die op Loenen hun laatste rustplaats wensen. Wij blijven
mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en
internationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker worden partnerships
en samenwerkingen gezocht om deze missie te bereiken. Om
slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook
de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunen wij o.a.
de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en
herinneringscentra. Daarnaast investeren wij continu in innovatieve
onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.
www.vfonds.nl

45

Initiatiefnemers Ereveld Vol Leven

Sponsoren

Dank jullie wel
Allereerst willen wij alle nabestaanden en bezoekers hartelijk danken
voor hun komst naar Nationaal Ereveld Loenen vandaag en voor het
delen van hun verhalen en emoties met ons. In het bijzonder de 60
familieleden die vandaag achter het graf van hun geliefde stonden.
Herdenken doe je samen, wij zijn vereerd dat u dat met ons hebt
willen doen.
Daarnaast zijn er veel mensen en organisaties die ons geholpen
hebben om deze dag mogelijk te maken. Als eerste hartelijk dank
aan Frans Timmermans, Rabbijn Sebbag, Wyke van Weelden, Bas
Westerweel, de leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap
in Apeldoorn en de leden van de Politiekapel voor hun mooie
woorden en muziek.

Partners

Eerebegraafplaats
Bloemendaal
Met ondersteuning van
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Verder alle mensen van Ereveld Vol Leven die het voor ons mogelijk
hebben gemaakt om onze traditionele 4 mei herdenking een
gouden randje te geven met de toevoeging van een extra dimensie.
Met name noem ik graag Dennis Brussaard, Nathalie Toisuta en
Carel Banse. Heel hartelijk dank voor jullie enorme inzet en bijdrage
aan deze prachtige herdenking.
Niet in het minst wil ik al onze sponsoren bedanken die deze
herdenking financieel mogelijk hebben gemaakt. Te beginnen
met het fonds voor Vrede Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) dat
al vanaf het allereerste begin de belangrijkste sponsor is van
Ereveld Vol Leven. Daarnaast het Vaillantfonds, het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Democratie & Media, RTL4
en Stichting Vrienden van de OGS. Ook alle andere partners en
vrienden die een bijdrage van onschatbare waarde leveren, vindt u
terug in dit programmaboekje.
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Als laatste een speciaal dankwoord aan De Eerebegraafplaats
Bloemendaal. Zij waren in dit hele project onze partner en wij
hebben deze samenwerking als bijzonder waardevol ervaren.
Namens alle collega’s van de Oorlogsgravenstichting,
Tot volgend jaar!
Theo Vleugels
Algemeen directeur

Contact
Mocht u suggesties hebben, mail ons dan vooral:
info@ogs.nl
www.oorlogsgravenstichting.nl
www.ereveldvolleven.nl
Video
Op de website Herdenken.tv staan alle reportages het hele jaar
door online en kunt u binnenkort de video-opnamen bekijken die
vandaag gemaakt zijn.
De herdenkingsceremonie kan spoedig teruggekeken worden op
de Facebookpagina van de Oorlogsgravenstichting en Ereveld Vol
Leven. Volg dus onze Facebookpagina!
Op 4 mei 2018 zal RTL4 een uitzending wijden aan Ereveld Vol
Leven, de verhalen achter de stenen. Deze opnamen zijn eerder
gerealiseerd of zijn afkomstig van voorgaande jaren.
Colofon
Samenstelling programmaboekje
Oorlogsgravenstichting & Ereveld Vol Leven
Fotografie
Carolien Sikkenk
Bianca Scharroo
Loe Beerens
Bob Bronshoff
Ed Laetemia
NIOD beeldbank
Rob Gieling
Martijn Philipse
JFK Magazine
Privécollectie nabestaanden
Ontwerp
Daan Hermelink designconnection.nl
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