Korte herdenkingsrede van Otto Meulenbeek
(voorzitter van het comité 4 mei Brummen)

Graag had het 4 mei comité Brummen iedereen ook dit jaar willen uitnodigen voor de traditionele stille
tocht op 4 mei, de kransleggingen bij het monument voor het gemeentehuis, bij het Joods monument,
bij het oude postkantoor en bij de grote kerk, de twee minuten stilte en de herdenkingsbijeenkomst na
afloop.
Helaas kunnen deze herdenkingsactiviteiten dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus. Dat is
des te schrijnender, omdat het deze keer een bijzondere lustrumherdenking betreft. Het is dit jaar 75
jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Overal in het land en ook in de gemeente Brummen waren activiteiten voorbereid om deze bevrijding groots te vieren. Helaas moeten we dat nu op een ander manier
doen, meer in stilte, meer via ander kanalen. Op die manier kunnen we toch met z’n allen gezamenlijk
stil staan bij 75 jaar bevrijding.
In Nederland herdenken we vandaag op 4 mei de Nederlandse slachtoffers, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog en ook daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, zijn omgekomen of vermoord.
Ik noem u nu de namen van de slachtoffers gevallen tijdens de tweede wereldoorlog afkomstig uit de
gemeente Brummen of omgekomen in de gemeente Brummen.
Burgerslachtoffers
Slachtoffers van het drama op Groot-Engelenburg
L.R. (Lau) Beijnen / J.E.W. (Jan) Somer / M. (Maarten) Munnik / D.A. (Dirk) van Vuuren
Baron J.G.W.H. (Hans) van Sytzama / M. (Marten) Put
Slachtoffers van de V-1 inslag te Eerbeek
D. Beenen / TM.A. van Maanen-Steemers / M.W. Beenen-Heigenaar / H. Th. Singendonk
P. Hekking / J.J.W. Verweij / H. Hekking-Paanacker / H.E. Willemsen / J.A. Krudop
J.W. Jurrius-Terhaerdt / E.R. Willemsen-Bouwman
Uit de gemeente Brummen afkomstige Joodse slachtoffers
M. Frenk / L. (Lea) Meijers-van Esso / K. Frenk en zoontje (4 jr) / L. (Leon) Meijers
Familie Koppel / L.I. (Lion) Meijers / A. (Aaltje) Meijers-Levie / M. (Marianna) Meijers / M. (Moos) Meijers
A. (Abraham) Meijers / A. (Alex) Meijers / R. (Renee) Meijers / A. (Arie) Meijers / W. Steinbach
I. (Izaak) Meijers /
Familie van Traag / J. (Johanna) Meijers / Familie Weijel / J. (Jutha) Meijers
Overige burgerslachtoffers
G.J. Arends / D. (Dirk) Kloppers / H. (Herman) Beltman / D. (Derk) Leether / J. (Jan) Bensink
A. (Appie) Louwers / H. (Hendrikus) Bouwmeester / K. (Karel) Nolsen / B. (Brand) van de Brink
R. (Reiner) Timmerman / M. (Maria) Dodebier / F. (Frans) Vandenberghe / G.J. Draaier
M. (Marinus) van der Velden / W. (Wilhelmus) Gierman / A. (Alie) Verbeek / F. (Frans) van Hasselt
J. (Johan) Visschers / H.L. van den Heuvel / D.W. (Dick) van Vreeswijk / W. Kaatman / W. Zandbergen
D. (Dina) Wassink-Slagman / J.G. (Jantsje) Klaasen / H.J.H. (Hendrika) Klaasen-Berenpas
Militaire slachtoffers
Nederlandse militairen
J.W. (Jan Willem) Hofman / J.H. (Jan Hendrik) van Ingen / G.J. (Gerardus Johannes) Linthorst
P.L. (Paulus Augustinus) Redelaar / Jhr. A.W. Snoeck (afkomstig uit gem. Brummen)
J.G. (Johannes Gerardus) Velnaar / B.J. (Berend Jan) Zweverink (afkomstig uit gem. Brummen)
Geallieerde militairen / Schietpartij bij het Postkantoor
S. Allen / G.E. McCracken / K.S. Mills / J.A. Cotterell / T.V.P. McNabb / H.A. Platt
Overige geallieerde slachtoffers
A. Allan / E.R. Cocker / D.M. Wilmott / A.G. Bader / A.C. Elliott / A.S.H. Baillie / D.C. Kibble
M.H. Bell / J.M. Simpson / B.V. Clinton / K.C. Walker

Het landelijke thema van de 4 mei viering is : 'Geef vrijheid door'. Wij danken die vrijheid onder meer
aan de strijd en het verzet die zo veel militairen en burgers hebben gevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook daarna. En die vrijheid ervaren wij nu nog steeds. Tegelijkertijd weten we dat die
vrijheid er niet zo maar is, dat we die moeten koesteren en moeten beschermen. Die vrijheid maak je
met elkaar, die vrijheid geef je door. En als de vrijheid op de proef wordt gesteld, dan moeten we haar
steviger dan ooit omarmen.
Otto Meulenbeek, Brummen 4 mei 2020

