
De onthulling van het
gedenkteeken voor hen

die ons ontvielen
Tijdens den hockeydag, des namiddags om 2 uur, ver-

eeniqden zich in de ruimte tusschen het clubgebouw. en
de achterzijde van de tribune van het hockey-stadion
alle deelnemers en belangstellenden, waarna de voor-
zitter van den K.N.H.B. de volgende rede uitsprak:

Geachte aanwezigen, dames en heeren, jongelui!

Wij willen hier een oogenblik samen komen om geza-
menlijk over te gaan tot het verrichten van een eenvou-
dige plechtigheid: het onthullen van e~n gedenkteeken
ter eere van de nagedachtenis van hen, die onzen hockey-
kring ontvielen.

Toen de bevrijding een feit was, heeft het bestuur
van den Koninklijken Nederlandschen Hockey-Bond het
als een eere-plicht gevoeld, dat ook de hockey-gemeen-
schap zorgde voor het stichten van een blijvend geden~-
teeken tot huldiging van de nagedachtems van h~n, die
om der wille van de vrijheid van het Koninkrijk der
Nederlanden zoowel in Europa als in de overzeesche
gewesten hun leven lieten in de jaren 1940-1945, in de
overtuiging, daarmede te handelen 111 den geest van
onze leden.

Wij meenden, dat de plek, waar wij ons nu verzameld
hebben, als zijnde het centrale punt van ..de Nederland-
sche hockey-sport, het meest hiervoor qeéiqend was. .

Wij vonden Prof. Wenkebach bereid - en Ik wil
hem, zoomede den betrokken autoriteiten, hier voor hun
medewerking hartelijk dank zeggen - een eenvoudig
gedenkteeken te ontwerpen, een gedenkteeken: dat naar
mijn gevoel spreekt door zijn gepaste soberh~ld. .

Bij een gedenkteeken als dit moet men met afgeleid
worden door allerlei details. Hierbij past een stilstaan,
een tot nadenken gedwongen worden over wat zij, dil'
van ons werden weggenomen, ons te zeggen hebben en
wat hun zelfopoffering, hun ondervonden martelingen,
hun dood op het veld van eer of voor de vuurpeletons
of bombardementen, beteekenen.

Beteekent het niet, dat degenen, die wij hier willen
gedenken, hun leven hebben gegeven bij de verdediging
van ons aller idealen, dat zij martelingen doorstaan heb-
ben omdat zij wilden handhaven de principes van men-
schelijke en persoonlijke vrijheid, waarvan wij het groote
belang, door het gemis daarvan in de jaren die achter
ons liggen, op hun juiste waarde hebben leeren taxeeren?
Beteekent het niet, dat wij door hun moedig optreden
weer op vrijen Nederlandsehen bodem, vrij adem halende,
vrij-uit onze gedachten uitsprekende, kunnen leven?

Velen van hen, die wij hier gedenken, herinneren
wij ons persoonlijk; zij gaven zich volkomen, als bestuur-
der, dan wel als speler voor hun club, voor het Neder-
landsch elftal ter verdediging van onze geliefde Oranje-
kleuren; als goed sportsman reeds de zichzelf opgelegde
plicht ten volle vervuHende, zooals zij ook hun plicht
later, in den grooten strijd, met opoffering van hun zoo
jonge levens ten volle vervulden.

Bij velen onzer zal dikwijls de gedachte zijn opgeko-
men waarom zij, en waarom wij niet. Waarom zij ontrukt
aan den kring hunner dierbaren, naar wie onze gedachten
op dit moment zeker niet in de laatste plaats uitgaan,
en niet wij. Wij zullen het nimmer kunnen verklaren e?
wij zullen moeten berusten, daarbij gedachtig aan Vondel s
woorden, eenige honderden jaren geleden neergeschreven:

Wij zijn gehouden Godt zijn Recht en Eer te geven.
Te rusten in Zijn Wet.

Laten wij allen, die deze plechtiqheid medemaken. en
zij, die later bij dit gedenkteeken zullen staan, steeds zich
herinneren het voorbeeld, dat zij, die voor ons in de af-
geloopen jaren vielen, ons gegeven hebben, dat wil zeg-
gen: laat ons hier vandaan gaan met het vaste voor-
nemen, hetzij op het sportveld, of in de sportorganisaties,
hetzij in de maatschappij, onze plicht te doen, te dienen
en ons volkomen te geven.

Alleen dàn zullen wij Lets kunnen doen, al is het nog
zoo bescheiden, in het belang van de Nederlandsche ge-
meenschap, alleen dàn zullen wij ons onze gevallenen
waardig kunnen toonen. Alleen dän zullen wij kunnen
zeggen, dat het oprichten van dit monument meer is
dan een bloote formaliteit alleen dàn zullen wij de
spreuk, op dit gedenkteeken aangebracht, als onze eigene
beschouwen, n.l.: "Zij richtten zich een monument op in
onze harten!"

Overeenkomstig een tot haar gericht verzoek heeft
daarop mevrouw Hamming, de weduwe van ons door de
Duitsehers vermoorde bondsbestuurslid mr. L. J. Hamming.
met enkele sobere woorden het gedenkteeken onthuld,
waarna namens den bond en namens FAHC, de 5 Gooi-
sche clubs en Doetinchem kransen bij het gedenkteeken
gelegd werden.
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