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Zomaar een herdenkingsmonument 
 

Stichting Herdenkingsmonument Liessel 
 

De Stichting Herdenkingsmonument Liessel (SHL) is in 1993 ontstaan uit het comité 
Herdenkingsmonument. 
 
Dat comité was in 1991 tot stand gekomen op initiatief van Stichting Liessel 
Promotion (SLP) met als doel in Liessel het oprichten van een herdenkingsmonument 
voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te realiseren. Enkele bestuursleden 
van SLP waren langere tijd tevens bestuurslid van het comité/SHL. SHL heeft twee 
belangrijke taken: het jaarlijks organiseren van een dodenherdenking op 4 mei en de 
zorg voor de instandhouding van het oorlogsmonument Liessel. Een aantal 
vrijwilligers, onder wie oud-strijders, zorgt voor het gewone onderhoud bij het 
monument. 
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Tekst 

Het gedicht boven in de vijf kolommen, een jambisch tweeregelig vers, is geschreven 

door Theo Hoogbergen, oud-rector van het Peelland College te Deurne. Het luidt:  

 

'DIT TEKEN, OPGERICHT,  

GEDENKT WAT DODEN DEDEN,  

HOUDT LEVENDEN VERPLICHT  

TOT VRIJHEID EN TOT VREDE.' 

 

Symboliek 

Het monument is samengesteld uit drie, elk op zichzelf belangrijke onderdelen: 

 De voet, het verhoogde platform, met naar het midden toe gerichte paden. Symbool: 

het grondgebied van Liessel, doorsneden door het oorlogsgeweld; 

 De plaquette in het middelpunt. Symbool: het hart of de ziel van allen die hun 

gevallenen eren en het oorlogsgeweld herdenken; 

 De gebogen colonnade, onderling sterk verbonden, voorzien van een tekst met een 

blijvende opdracht. Symbool: de verbondenheid van een volk, rondom het hart, 

uitdragend de roep tot instandhouding van vrijheid en vrede. 

Men kan ze ook zien als de verbondenheid van de Liesselse gehuchten van voor de 

oorlog (de Leysing, de Snoerts, Hoogdonk, Hoek en Sloot) bij de wederopbouw.  
 

Onthulling Infobord 
 

 
 

Renzo van den Vooren en Romy van der Linden hebben op 27 mei jl, in het bijzijn van 
wethouder F. Stienen en het voltallig Stichtingsbestuur het infobord onthult. 
Renzo en Romy zijn leerlingen van OBS ‘t Hout 
De leerlingen van de groepen 8a en 8b van OBS ’t Hout hebben het afgelopen jaar het 
herdenkingsmonument geadopteerd.  



Het informatiebord dat onthuld is, toont eigenlijk meer het in beeld gebrachte verhaal, 
sinds de oprichting en onthulling op 22 september 2011. 
Vanaf het eerste moment tot nu toe bezochten al een paar duizend mensen deze plek. 
En dat kan men op het bord zien.  
Het impliceert hoe dit monument bij de mensen leeft. Er staat weinig tekst op het bord, 
maar wel veel beeld en dat was ook de bedoeling. 
Na afloop van de onthulling werden de kinderen voorzien van een drankje, 
gesponsord door RKSV Mierlo-Hout. 
Waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Voor meer uitgebreide informatie of foto’s van het monument kijk dan op de website : 

WWW.hmmh.nl  
 
 

Sponsoring 
 

 
 

Saasen Groep Mierlo is bereid gevonden de Stichting te sponsoren 
in de vorm van het kleden van het bestuur. 
De Saasen Groep is een opleidingsinstituut met allerlei cursussen 
en adviezen mbt veiligheidsaspecten. 
 
SAASEN GROEP Hartelijk Dank. 
 
Meer info omtrent de Saasen Groep kijk op hun website: 
 
WWW.saasen.nl 
 
 

http://www.hmmh.nl/
http://www.saasen.nl/


22 september 2016 
 
Groep 8 van de St. Odulfus school olv juffrouw Pauline is bereid gevonden om het 
komende herdenkingsjaar het herdenkingsmonument te adopteren. 
 
Het programma voor deze dag: 
 

 10.30 u Lezing groep 8, door de heer Frans van Elderen 
 13.00 u Het verzamelen van de oude militaire voertuigen ter hoogte van  

het monument 
 13.30 u Groep 8 wordt gesplitst in twee groepen 

 Een groep verplaatst met de voertuigen naar het militair 
oorlogskerkhof in Mierlo waar zij uitleg krijgen van de heer 
Ad Hermens 

 De andere groep krijgt uitleg bij het monument 
 14.15 u Wisseling van de groepen 
 15.00 u Kinderen zijn weer terug op school 

 
 18.15 u Herdenkingsdienst St. Luciakerk 

 

 Na afloop herdenkingsdienst gezamenlijke verplaatsing naar het Monument 

 Krans- / bloemlegging 

 Kinderen plaatsen allen een kaarsje 
 
Na afloop van de Herdenking worden alle vrienden en zij die evt vriend willen worden 
van harte uitgenodigd om een kop koffie of anders te komen drinken in 
verzorgingshuis Alphonsus. 
 

Deze nieuwsbrief dient tevens als officiële uitnodiging voor de 
herdenking op 22 september 2016 
  
 
 
 


