COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Ik kom net thuis van de Dodenherdenking. Een bijeenkomst
waar je niet blij of vrolijk vandaan
kunt komen, want daarvoor zijn
er teveel slachtoffers te betreuren.
Het thema ‘Vrijheid geef je door’
is nog steeds actueel. Maar in het
kader van 70 jaar bevrijding is er
dit jaar door het Nationaal Comité
4 en 5 mei besloten om het accent
meer te leggen op de bevrijding
van ons land in 1945 en hetgeen
we nu nog van deze bevrijding
kunnen leren. En daarom luidde
de thematekst: “Wie de ogen sluit
voor het verleden, is blind voor de
toekomst”. De generatie die nog
persoonlijke herinneringen aan de
oorlogstijd en de bevrijding heeft,
wordt steeds kleiner. Daarom is
het belangrijk dat we zoveel mogelijk herinneringen vastleggen. Nu
kan het nog. De herdenking vond
plaats bij het monument ‘De Zon
van onze hoop’ van Wim Rijvers.
U kent het vast wel, het staat op
de hoek Lepelstraat en Kolonel Silvertoplaan. Want op die plaats is
op 25 september 1944 Kolonel Silvertop overleden tijdens de bevrijding van Sint Anthonis. Eerder had
hij de bevrijding van Antwerpen
geleid. Sjang Raaijmakers hield

een aangrijpend verhaal. Hij was
op dat moment aanwezig, stond
op vier meter afstand. Dacht dat
ze bevrijd waren en hoorde toen
het schieten, voelde de angst en de
paniek en zag de gewonden. Zag
ook de dode Kolonel. Hij riep op
tot respect en deed een appèl op de
jeugd. Respect voor al diegene die
hun leven gegeven hebben voor
onze vrijheid. De verhalen, de herinneringen moeten bewaard blijven en dat kan niet zonder respect.
Wat het allemaal nog meer bijzonder maakte, was het feit dat een
neef van Kolonel Silvertop, de heer
John Trappes-Lomax, uit Engeland
overgekomen was om deze bijzondere herdenking bij te wonen. Hij
was erbij maandag, samen met de
heer Bill Lawrence die de geschiedenis ook voor onze toekomstige
generaties wil behouden en heeft
vastgelegd.
De Heemkundekring had een
mooie toepasselijke tentoonstelling en het initiatief genomen om,
als eerbetoon aan allen uit de
gemeente Sint Anthonis die tijdens
en kort na de Tweede Wereldoorlog
onderdak boden aan onderduikers
en evacués, een tulpenboom te
planten op het grasveld bij de kerk.
Het was een mooie stijlvolle bijeenkomst. Goed op tijd georganiseerd,
met de dorpsraad, met heel veel
belangstelling en met medewerking van de Scouting, de Muziekvereniging en beiden Gilden. Helemaal compleet, helemaal af.
En dan kom ik thuis en nogmaals
niet blij of vrolijk, maar nederig
en toch heel erg trots en tevreden.
Tevreden dat het zo waardig en
stijlvol was en trots op al die mensen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Deze traditie mag
nooit verloren gaan, opdat we
nooit vergeten!
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