
 

 
 

OORLOGSGRAVENSTICHTING 
BESCHERMHEER: ZIJNE MAJESTEIT DE KONING 

 
 
PERSBERICHT 
 

Den Haag, 15 april 2015 
 
 
 
Minister Hennis spreekt op Dodenherdenking Nationaal Ereveld Loenen 
 
Op maandag 4 mei 2015 organiseert de Oorlogsgravenstichting de jaarlijkse dodenherdenking op het 
Nationaal Ereveld Loenen. Tijdens deze bijeenkomst staan wij stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers 
die sinds mei 1940 gevallen zijn. Wij doen dit te midden van de ongeveer 4.000 oorlogsslachtoffers die op 
het ereveld begraven liggen. 
 
Tijdens de dodenherdenking in Loenen verzorgt minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de 
openingstoespraak. Ook legt zij een krans bij het monument van ‘De Vallende Man’. Daarnaast brengen 
leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn een eerbetoon aan enkele van de 
slachtoffers op het ereveld.  
 
De herdenking is publiek toegankelijk en wordt bijgewoond door nabestaanden en belangstellenden. 
 
Over Nationaal Ereveld Loenen 
Het ereveld in Loenen is een nationale begraafplaats voor Nederlandse Oorlogsslachtoffers. Er liggen 
mannen, vrouwen, kinderen, militairen en burgers. Ze zijn omgekomen door oorlogshandelingen sinds 
mei 1940, in Nederland, voormalig Nederlands-Indië,  de Nederlandse Antillen en Suriname, 
concentratiekampen, bij executies, als dwangarbeider of tijdens vredesmissies.  
 
Over de Oorlogsgravenstichting 
In Nederland hebben we ongeveer 180.000 mensen die door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd zijn 
als oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak gewone mensen: mannen, vrouwen en kinderen 
die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna, zoals in 
voormalig Nederlands-Indië, en ook Nederlandse militairen die tijdens vredesmissies om het leven zijn 
gekomen. 
 
De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden. Dit doen wij door hun 
verhalen te verzamelen en door te vertellen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse 
Oorlogsgraven overal in de wereld.  
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en foto's bel of mail met onze persvoorlichter Hélène Briaire, tel: 070-3131098 of mail 
pers@ogs.nl  
 
U bent van harte uitgenodigd de herdenking op Nationaal Ereveld Loenen bij te wonen. De herdenking 
vindt plaats op maandag 4 mei 2015 om 13.30 uur op Nationaal Ereveld Loenen, Groenendaalseweg 64 te 
Loenen (Gelderland). Mocht u van deze gelegenheid gebruik maken kunt u zich aanmelden via 
pers@ogs.nl 
 
Programma 
 

Openingstoespraak door de minister van Defensie mevrouw J.A. Hennis - Plasschaert 
 
Muziek door de Politiekapel van het district Noord- en Oost-Gelderland o.l.v.  
de heer W. van Arendonk 

 
Toespraak door Kolonel D.M. Sebbag, Hoofdkrijgsmachtrabbijn 

 
Muziek. 

 
Declamaties door leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn 

 
Kranslegging bij de vallende man, het monument van de Oorlogsgravenstichting 

 
Taptoe 

 
Een minuut stilte gevolgd door het Wilhemus 
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