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Eerbetoonaán'eénvoudige'mensen
DOORHENK VAN}VEERT

Het was druk zondasmiddag bii het
verzetsmonument aan de rand van
natuurreservaat Kampina. Tiidens
dejaarliikse herdenking van de bevrfiding van Boxtcl op 24 oktober
1944 werd het gedicht onthuld dat
Victor Vroopftening eerder opdroeg aan hen die actief waren in
het plaatseliik e v erzet
Oud-BoxtelaarWalter van de.Laar,
die schuilgaatachterhet pseudoniem
VictorVroomkoning, nam samenmet
burgemeesterFrank van Beersde gemeentevlagvan de plaquettewaarop
het gedicht is vereeuwigd.Het is een
eerbetoon aan eenvoudige mensen
die dedenwat ze moestendoen. Net
zoalshet in 2003 onthuldeveruetsmonumentdat is.
Daar, bij dat herdenkingstekenaan
het Verzetslaantje in de buurtschap
Roond verzameldenzich zondagmiddag naar schatting tweehonderdbezoekers om onder meer stil te staan
bij degenendie in de laatsteoorlogs-

dagen 106 geallieerdeairbornesverscholenhielden voor de Duitse bezetter. Onderhen Door van der Meijden,
de laatste overlevende van de BoxtelseverzetsgÍoep.
Dichter Victor Vroomkoning zei in
zijn nopjeste zijn met de vormgeving
van de plaquette.Daarmeeheeft het
laatste gedicht van de eerderditjaar
in gebruik genomenpcËzierouteeen
plekje gekregen.

hij de laatstewekenvan de oorlog. De
eenvoud die uit zijn woorden sprak,
ontroerde me en bracht me ertoe dit
monumentop te richten. Die mensen
vonden het vanzelfsprekendom met
gevaaÍvoor eigenleven onderduikers
te helpen. Ze verdienen gÍoot resp€ct."
Daarna legden burgemeester Van
Beersen zijn echtgenoteMarianneais
ook het gilde bloemen.Dat gebeurde
ondertoeziendoog van eenerewacht
door ScoutingBoxtel en diversemiliVBTERANEN
taire veteranendie voor het eerstpreMuzikaal omlijst door een koperen- sent waren in tenue. Namens de orsemblevan de Gildenbondsharmonie ganiserendeStichting Boxtel Vooruit
en met eenvendelgroetdoor het gilde leidde secretarisPeter van de Ven de
Sint-Barbara& Sint-Jorisvoltrok zich plechtigheidals altijd in goedebanen.
een stemmige bijeenkomst, waarin Na afloop schonk het gilde, dat het
onder meer het V/ilhetnus werd ge- verzetsmonumentheeft geadopteerd
zongen en een minuut stilte in acht en schoonhoudt, koffie en thee.
werd genomen.Initiatiefnemer Broer
van Houtum gaf kort uitleg bij het
doorhem ontworpengedenktekendat
is opgetrokkenuit cortenstaal.,,Tien
jaar geledenkreeg ik een brief onder
ogenvan Klaas Dekker, de leider van
het Boxtelse verzet. Hierin beschreef

O Burgemeester Frank van Beers en zijn echtgenote Martanne leggen eèn
krans bij het verzetsmonument in de Kampina.
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Ik wasgeenheld.Alseendiefin denacht
ging ik te werk,als eenmol zochtik mijn
weg.Eennaamhadik nocheengezicht
enwat ik deedmoestuitgewist.k wasniet
meerdon eenmonddood
mensdieziinhart
liet schreeuwen
tegeneenlnmensetijkestaat.
Ikwasgeenheld,
maarlaat,meinhet openbaarbestoan,
medelenin dewijheid van de
gronddie mij z0 onveryreemdbaarlief
was.
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doorWillem Geurts

BOxTEt- .,Dit'raakt mii telkens
weer.Het zijn momentendie ons
opnieuw laten stilptaanbij dit belangrijke stuk historie." Theo de
Groot is Boxtelaaren oorlogsveteraan.Hij was gisterensamenmet
andereledenvan de StichtingVeteranenBoxteleen van biina tweehonderdbezoekers
bij de jaarlijkse
herdenking van Boxtels bevrijding, oktoberry+4.Zij warengetuige van een eenvoudige,niettemin indrukwekkendebiieenkomst
bij het verzetsmonumentin De
Kampina.EengrotedelegatieBoxtelseveteranen
zat op de eersterij.
De geschiedenis,
de hunne,van in
1944verborgengehoudengeallieerden - ro6 in getal-werdweeropgehaald. Bij het zo karakteristieke
monument.een boer met fiets en
melkkan, declameerde Victor
Vroomkoninghet gedicht.Beginreget 'Ik ben geenheld'.Het jaarlijkse eerbetoon,sober en krachtig,
met serenemuziek,een toespraak
van burgemeesterVan Beers en
Vroomkoningsgedicht,maakteindruk. Met de minuut stilte en het
Wjlhelmusalshoogtepunten.

bbHerdenking
vandebevruding
Afgelopen zondag vond onder fraai herfstweer en tezamen
met r-uim 200 belangstellenden, waarvan een grote dele_
gatie leden van de stichting veteranen Boxtel
À scouting
Boxtel, de jaarlijkse herdenking van de bevrijding plaats.
Dit gebeurde bij het verzetsmonument in natuurgebied
de
Kampina aan de Roond in Boxtel . Deze herdenking
werd
georganiseerd door stichting Boxtel Voor,rit.
Na t etïp.ien
van het Wilhelmus, toespraken en een Íninuut stilte werden
er kransen gelegd voor de gevallen oorlogsslachtoffers
door
burgemeester Frank van Beers en zijn echtgenote, het gildé
Sint Barbara& Sint Joris gevolgd door eá vendel gioet.
Hierna werd door dichter Victor Vroom, samen met bur_
gemeester van Beers een gedicht in de vorrn van
een open_
staand boek van roestvrij staal onthuld dat hij vervolgens
voordroeg,
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