
Non Solus                                         15 september 2019  

75 jaar bevrijd ?  

Veel aandacht nu en de komende maanden voor het herdenken van de 

bevrijding van ons vaderland, ons Nederland, vijf en zeventig jaar geleden. 

Aangezien het  totaal vrij worden van de gruwelijke Duitse bezetting van 

september 1944 tot en met mei 1945, inclusief de hongerwinter, daarbij ook 

naast de vernederende bezetting echt oorlog geweld ons deel werd, wordt er 

van die bevrijding periode door de NOS de nodige aandacht gegeven. Zo 

werd de eerste uitzending besteed aan de bevrijding van Maastricht.  

  

Geweldig, de Limburgers eigen, hoe dit spektakel in een fantastisch herdenken 

beleven werd gepresenteerd als verbindende elementen de ernst en het feest 

voor de Nederlanders en de ons bevrijdende geallieerden.  

Voor velen zeker emotioneel maar wisselend samen smeltend met blijdschap. 

Bijzonder was de ontboezeming, verbeeld in een prachtig, in het Limburgs 

gezongen gedicht, het ver haal van de oma van Pierre Rieu, zoon van André 

Rieu. Mijn emoties worden bij dit soort voordrachten heviger bij het stijgen van 

de mij gegeven levensjaren.  

  

Met nog grotere emotionele weerzinwekkende verbazing werd ik 

geconfronteerd met de beschadiging van de graven op de militaire 

begraafplaats te Mierlo. Uitgerekend in de start week van de herdenking  

Nederland bevrijd.  

Mijnherinnering in jaren hiervoor ging naar de beschadiging van het familiegraf 

waar mijn vader , mijn opa en jonger broertje begraven lagen en nog liggen. De 

beschadiging werd uitgevoerd door het tekenen van hakenkruizen speciaal bij 

de namen Izaak, mijn vader en Jeremias Abraham, mijn broertje.  

Van oorsprong Bijbelse namen wat in Zeeland meer voorkwam en in sommige 

plaatsen normaal was. Zij hadden tot het jaar 1288 geen enkele genealogische 

binding met de Joodse religie.   

Als overledenen werden zij zwaar beschadigd zo ook de voor onze vrijheid 

gevallen militairen. Ook de nabestaanden, ook het Nederlandse volk.  

  

Door deze ernstige gebeurtenis in Mierlo wordt de noodzaak van blijven 
gedenken en vooral het voortdurend gevecht onze vrijheid als identiteit te 
behouden en door te geven. De idioten die zich willen motiveren met de 
afschuwelijke daden vinden altijd motieven die bij wat voor voorval dan ook zich 



voor zullen doen, Zo daar zijn Kapitalisten , uitbuiters, immigranten, zwarte Piet,  
klimaat.  
Let, wel het zijn zeker niet de mensen die naar hun, vaak zinnige en belangrijke  

ideeën de vingers op de missers willen leggen. In een democratie als de onze 

nodig en gelukkig mogelijk.  

Maar de enkele, zoals in Mierlo zich voorgedane absurditeit, zich willen 

verschuilen achter democratisch gestelde missers, daar trappen wij niet in. 

Nederlanders let op uw zaak !  

  

Noot; Graag wil ik uw aandacht voor de door mij beleefde televisie uitzending;  
Ga naar uitzending gemist, 75 jaar bevrijding Maastricht.   
Zaterdag 14 september.  
NPO 2   21.10 uur.  

  

  

Nicolaas Overbeeke                                                    Nieuwerkerk aan den IJssel  

  

  

  

 


