
ZIJ DIE VIELEN 
 

Ergens op de wereld zal er altijd oorlog zijn. 
Ergens op de wereld is veel verdriet en pijn. 

Ergens op de wereld maken mensen elkaar af. 
Ergens op de wereld ligt een soldaat in een verlaten graf, 

omgekomen door een kogel, granaat of landmijn. 
Het kan toch niet zo zijn. 

Hun ouders, broers en zussen achter moeten laten. 
Niet meer met hun geliefde of kinderen kunnen praten. 

Velen hebben hun vader nooit gekend. 
Kleinkinderen worden door hun opa nooit verwend. 

Zij allen zitten met zoveel vragen, 
die zij hun hele leven met zich mee zullen dragen. 

Een stukje uit hun puzzel zijn ze kwijt, 
voor altijd. 

Dat stukje ligt veraf in een voor hen onbekend graf. 
Dit heeft voor de nazaten diepe wonden achtergelaten. 

Jullie allen moeten weten, 
deze helden mogen wij nooit vergeten. 

Hebben wij er ooit bij stilgestaan 
wat zij allen voor onze vrijheid hebben gedaan? 

Deze vier piloten zijn boven ons dorpje afgeschoten. 
Het valt te betreuren, maar dit mag nooit meer gebeuren. 

Duizenden zijn op deze manier omgekomen. 
Weggerukt uit hun jonge leven, hun toekomstdromen. 
Als herinnering is er ieder jaar een dodenherdenking. 

Oud-strijders worden dan naar ons land gehaald. 
En dat alles wordt door de overheid betaald. 

Maar deze vier jongens waren nog jonge strijders. 
En met duizenden anderen onze bevrijders. 

Maar ze vergaten één ding, 
hoe het die families verging. 

Hele families die in diepe rouw achterbleven, 
daar werd nooit over gepraat of geschreven. 

Velen van hen zagen nooit hun graf. 
De minst-gesitueerden hadden geen geld, 

het was te veraf. 
De overheid heeft niets gedaan 

en heeft al deze mensen in de kou laten staan. 
Het is allemaal verleden tijd, 

maar ik wou dit nog even kwijt. 
Om nog even terug te komen op deze vier piloten, 

die boven ons dorp werden beschoten. 
Hun vliegtuig viel als een brandende fakkel uit de lucht. 

Dit was hun laatste vlucht. 
Hun dood kwam zo onverwacht. 

Deze vier piloten hadden hun missie volbracht. 
Onze Lieve Heer heeft jullie verwacht 

en jullie naar deze rustplaats gebracht. 
Naar dit dorpje nog zo klein. 
Het kan toch geen toeval zijn 

dat jullie alle vier hier rusten naast het missiekruis. 
Dit is een teken: jullie horen bij ons, 

jullie zijn hier thuis. 
Heel Tungelroy is trots en fier, 

want deze plaquette zal een blijvende herinnering zijn. 
Aan jullie alle vier 

want jullie blijven altijd hier 
Op deze bijzondere plek, heel rustig en mooi 

in ons kleine dorpje Tungelroy. 
Ga bij deze jongens dan even knielen, 

leg eens een bloempje op hun graf. 
Eert hen en vele anderen 
die voor de vrijheid vielen. 

Neem daar even je petje voor af.... 
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