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Toespraak Gerdi Verbeet  

 

Onthulling van het V-monument ter gelegen-

heid van het 7,5 jarig jubileum van Soldaat  

van Oranje - De Musical te Katwijk, 20 april 2018 

  

Dames en heren, meisjes en jongens, 

Vandaag is een bijzondere dag. Straks wordt hier een bijzonder 

monument onthuld. Een monument dat de herinnering aan de Tweede 

Wereldoorlog levend houdt aan de hand van een verzameling 

persoonlijke voorwerpen. Voorwerpen die allemaal een verhaal vertellen. 

Mooie, verdrietige, dappere, liefdevolle, onbaatzuchtige verhalen zoals 

Fred Boot het in het voorwoord van het bijbehorende boek, dat u hopelijk 

straks allemaal krijgt, verwoordt. 

Ik mocht het boek al inzien en was ontroerd door het verhaal over de pop 

Margriet. Deze pop kreeg Tineke Koster omdat haar lievelingspop 

vernield was bij het vergeten bombardement in Rotterdam-West op 31 

maart 1943. 

 

Herinneringen, persoonlijke verhalen, zoals dat van Erik Hazelhoff 

Roelfzema, waarop de musical Soldaat van Oranje is gebaseerd. Een 

verhaal dat niet los gezien kan worden van de verhalen van anderen, 

zoals dat van Chris Krediet en Peter Tazelaar, waarmee hij in de winter 

van 1941 en 1942 vanuit Engeland landingen uitvoerde, hier iets 

verderop aan het strand van Scheveningen.  

 

En hier vlakbij, iets verder naar het noorden, vertelt het 

Engelandvaarders museum het verhaal van al die andere 1800 
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dapperen die het lukte om via verschillende routes naar Engeland te 

komen.  

 

Mannen zoals Eddy Jonker, de grondlegger van het 

Engelandvaardersmuseum en vandaag hier bij ons om samen met de 

kinderen van basisschool de Dubbelburg het V-monument  

te onthullen. Ook zijn verhaal moet verteld blijven worden. Over hoe hij 

na vier dagen peddelen en hozen uitgeput de Engelse kust in zicht 

kreeg. Geen eten meer, zonder water, in de brandende zon. Hoe hij de 

Engelse schepen zag liggen, maar dat ze hem en zijn maten niet 

kwamen oppikken, waardoor ze nog twee uur langer moesten peddelen. 

Achteraf bleek, omdat ze midden in een mijnenveld terecht waren 

gekomen.  

 

Om te leren van de verhalen zoals die van Eddy Jonker en Erik 

Hazelhoff Roelfzema is dit jaar uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. 

Overal in het land wordt dit jaar stilgestaan bij de mensen die iets 

terugdeden, terugvochten. Dappere mensen die andere mensen hielpen, 

die Joden hielpen met onderduiken, die zorgden voor bonkaarten.  

 

En dat waren niet alleen mannen, ook veel vrouwen waren betrokken bij 

het verzet. Daar kunnen we ook nu nog veel van leren. Dat je, als het er 

echt op aankomt, opkomt voor je medemens, dat je elkaar helpt, dat je 

elkaar in zijn waarde laat, dat je anderen respecteert en niet 

discrimineert.  

 

We mogen nooit vergeten wat er toen is gebeurd. Daarom staan we nu 

hier en zijn wij we vrijdag om acht uur 2 minuten stil met elkaar.  
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Wij moeten de verhalen doorvertellen en overdragen aan een nieuwe 

generatie zodat ook zij – jullie - beseffen dat wat er toen is gebeurd, 

nooit meer gebeuren mag en dat we daarom waakzaam moeten blijven 

en onze democratische rechtsstaat en open, vrije samenleving moeten 

koesteren. 

 

Dank u wel.  

 

 


