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Bevrijders uit de anonimiteit gehaald
Met een serene, lndrukmaken-
de bfleenkomst ls woensdag
26 oktober aan de Roovert-
sedijk het gedenkteken voor
drie gesneuvelde Engelse mlll-
tairen onthuld. Precies 78 Jaar
geleden kwamen de mllitalren
hierom het leven.

ln2O2l vroeg Brenda Lewis, de
dochter van Alan Rogers, aan
heemkundige kring loannes Gor-
opius Becanus waar haar vader
om het leven is gekomen. Met ar-
chiefonderzoek en herinneringen
van dorpsgenoten werd de [oca-
tie vastgesteld. Bij of nabij de bos-
rand op de Roovertsedijk reden
zij op een mijn. Zij waren op slag
dood. Hun lichamen werden daar
tijdetijk begraven. Later werden
de drie vrienden overgebracht
naar de geallieerde begraafplaats
in Bergen op Zoom, waar zij naast
etkaar liggen.

Kennis delen
ïon de Jong, bestuurslid van de
heemkundige kring, in zijn toe-
spraak: "Wij hadden het hier bij
kunnen laten, maar ons bestuur
vindt dat onbevredigend. Om
een paar redenen. Het is belang-
rijk om kennis te vergaren maar
nog belangrijker is het om kennis
te delen. Zo concreet en toegan-
kelijk als maar mogelijk is. Tweede
reden: De gemeente heeft enke-
le oorlogsmonumenten en er is
een fietsbrug genoemd naar de
Welshdivision die op 4 oktober
Hilvarenbeek deets bevrijdde. De
brug over de Reusel in Diessen
vertelt het verhaa[ van de Fran-
sen die in mei 1940 de Duitsers
even tegenhielden. Maar het ver-
haal van de geallieerden die ons
bevrijdden is tot nu toe enigszins
onderbelicht. Er is terecht altijd
veel aandacht geweest voor de
eigen slachtoffers, minder voor
de anonieme bevrijders die hier
tijdelijk zijn begraven en nu nog
steeds behoorlijk anoniem rusten
in Bergen op Zoom. Daarom wi[-
len wij een plek creëren die her-
innert aan hun strijd en aan onze
vrijheid. Aan Alan Rogers, Frank
Wardle en Harry Kershaw en de
andere negentien geallieerde mi-
litairen die het leven lieten in onze
gemeente." DeJong noemde alle
namen en leeftijden.
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Burgemeester Wegsen Petervon der Goog

onthulden samen het gedenkteken

Een zwerfkei
De heemkundige kring, die het
hele project heeft gefinancierd,
koos voor een zwerfkei die de
zwerftocht van de drie vrienden
door Europa symboliseert. De
plaquette op de steen geeft kort
de meest noodzakelijke informa-
tie. Via een qr-code kunnen pas-
santen het hele verhaat lezen.
Na de onthulling door burge-
meester Evert Weys en Peter van
derGaag uit Rijen, die atjarentang
bevriend is met de familie Lewis,
blies Paut van der Maas het mili-
taire signaal en volgde twee mi-

nuten stilte. Burgemeester Weys
wees er in zijn toespraak op dat
herdenken van de bevrijding en
het vieren van de vrijheid in deze
spannende tijd een nieuwe di-
mensie heeft gekregen.

Brenda Lewis had haar dank-
woord meegegeven aan Peter
van derGaag. "lk ben iedereen zo
dankbaar voor wat er is gedaan.
Om een monument te hebben
waarzij stierven is heel bijzonder.
Mijn enige spijt is dat ik het nooit
zal kunnen zien, vanwege de on-
mogelijkheid om nog te reizen."
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