
 

 

 Herdenking  ‘Jacob Brasser’  dinsdag 3 nov. 2015  

 

Toespraak :  Dhr. P.J.Suijk  CBS “ de Lichtstraal “ 

 

Elk jaar sta ik hier, meestal op 3 november, geflankeerd 

door oud en jong.  

Door oud-militairen en schoolkinderen, door mensen uit Westkapelle en 

mensen van buiten Westkapelle. En we weten allemaal waarom we hier zijn! 

Om te gedenken, zij die omkwamen tijdens de oorlog. 

 

 

 

Op de steen, hier voor me staat: Ter 

nagedachtenis aan de slachtoffers, october – 

november 1944. Oktober – november 1944 ?  

Ja, velen verloren hun leven, toen de vijand 

door de vriend verjaagd werd.  

Het kruis in het midden;erom heen: de 

graven met de namen op de stenen, 

namen van geliefden, jong en oud.  

“We zullen hen … niet vergeten” zullen de 

kinderen straks roepen, als ze de bloemen 

op de graven leggen. Maar wie zijn ‘hen’. 

Voor velen van ons zijn de namen op de 

stenen slechts namen, voor anderen zijn 

het bekende namen en voor weer anderen zijn het de herinnering aan 

dierbaren.  

                                                                                                

 



 

 

Oktober – november 1944? Wie was je vriend en wie was je vijand? 

En kon je vriend niet plotseling je vijand blijken te zijn of andersom? Het is ruim 

een jaar eerder, 20 juli 1943, zo’n 200 kilometer van zijn geliefde Westkapelle, 

als een verzetsman door de vijand, op de Leusderheide, bij Amersfoort, wordt 

gefusilleerd. Verraden. De vriend bleek een vijand. De leden van de 

verzetsgroep werden één voor één gearresteerd. De timmerman uit 

Westkapelle, heeft zichzelf aangegeven, omdat de vijand met represailles 

dreigde. Hij wilde hiermee voorkomen dat onschuldige burgers zouden worden 

gedood. Hij heeft zijn leven … ‘gegeven’, voor zijn vrienden. 

 

Zijn naam? Enkelen onder ons zullen zijn naam voor het eerst horen, voor hen 

die in Westkapelle wonen is het een bekende naam. Voor anderen, zijn familie, 

hier ook aanwezig, is de naam een herinnering aan een dierbare. 

Zijn naam staat niet op één van de stenen rond het kruis, maar op de grafsteen 

op zijn graf, hier achter mij. Zijn naam prijkt op een straatnaambordje, hier in 

Westkapelle. Zijn naam staat in de namenlijst van personen die, na hun dood, 

het Bronzen Kruis, een Koninklijke onderscheiding, kregen toegekend, vanwege 

moedig en beleidvol gedrag tegenover de vijand. 

 

Zijn naam is: JACOB BRASSER.   

 

Zijn naam moet vandaag gehoord worden. En bij zijn 

naam hoort een gezicht, dat gezien mag worden. 

Want Jacob was een held, in de ogen van vriend … en 

vijand. 

Als lid van de verzetsgroep verzamelde Jacob 

waardevolle inlichtingen over de vijandelijke militaire 

situatie op Walcheren en gaf deze door aan een 

vriendschappelijke natie. Hij verliet zijn familie en dook onder in Middelburg. 

Van hieruit ondernam hij zijn acties. 

 

 



 

Zijn familie probeerde Jacob vrij te krijgen toen hij gevangen zat. Het mocht 

niet baten. 

Jacob was 28 jaren jong, toen hij door de 

vijand werd gedood. 

Wij gedenken hem, met respect; … zal straks 

bloemen leggen op zijn graf, samen met 

familieleden van Jacob. 

 

Ik wil u nog een naam noemen, van een 

Vriend. 

Welke vriend? Precies! ‘Welke Vriend is Onze 

Jezus, die in onze plaats wil staan’. We zouden 

er van kunnen zingen. De kinderen zingen 

echter een ander mooi lied: ‘Omdat Hij leeft, 

ben ik niet bang voor morgen.’ 

Jezus gaf Zijn leven, voor vriend, én vijand. Wij 

hebben Hem verraden. Wij zijn schuldig! Maar Hij nam onze schuld op Zich. Hij 

wil in onze plaats staan. Het kruis is daarvan het teken. 

 

God zegt: ‘Vrees niet, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, 

gij zijt Mijn.’ én ‘Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.’ 

God heeft geroepen, de naam Jacob Brasser, al de namen die gegrift staan in 

de grafstenen, rond het kruis. God roept u, jou en mij. 

 

Laten we in stilte gedenken. 

 

 

 

 



 

 

 


