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Stoffel Heijsman, voorzitter bestuur Tuin van Bezinning, tijdens de opening 

  

Het is vandaag de 15de keer dat wij hier, in de Tuin van Bezinning, onze politiecollega’s 

herdenken die als direct gevolg van de uitvoering van de politietaak zijn overleden. 

Een bijzondere dag, in een bijzondere tijd. De coronacrisis maakt het niet mogelijk dat 

familie, vrienden, collega’s en andere genodigden in persoon, in grotere getale de 

herdenking in de tuin kunnen bijwonen. 

 

Maar ook op afstand kunnen we via deze livestreamverbinding onze dierbare collega’s met 

elkaar eren en herdenken. Want “afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten”, zo zei 

Erasmus ooit. Daarom heet ik u, familie, vrienden, collega’s, hier en op afstand, vanuit de 

Tuin van Bezinning van harte welkom bij deze herdenking. 

 

Vandaag doen we deze ceremonie op een andere manier.  

We beginnen met de kranslegging door korpschef Henk van Essen en nabestaande Ed 

Prosperi. Vanwege de coronamaatregelen wordt de krans op de standaard gezet door twee 

collega’s, die partners van elkaar zijn. 

 

Na het signaal taptoe houden we één minuut stilte, gevolgd door het Wilhelmus. 

Daarna spreekt korpschef Henk van Essen. Zijn speech vormt de opmaat voor muziek, 

waarbij de honderddrieënzestig namen van onze dierbare collega’s in beeld verschijnen. 

 

Na de muziek spreekt Ed Prosperi, vader van Mario die begin 2017 het leven verloor. 

We sluiten deze ceremonie af met Margreet de moeder van Mario, die als nabestaande de 

laatste witte roos in de mal zal plaatsen. 

 

 

 

Afsluitende woorden 

Ik wil u hartelijk danken dat u er op deze bijzondere manier tóch bij was om onze dierbare 

collega’s te eren en te herdenken. Ik wil korpschef Henk van Essen en Ed Prosperi danken 

voor hun mooie woorden en het Nederlands Politieorkest voor hun muzikale eerbetoon. 

Ik hoop dat ze u tot steun kunnen zijn in deze bijzondere tijd. 

 

Zo dadelijk zal Ed Prosperi de laatste van 163 rozen in de mal plaatsen.  

En ik spreek de wens uit dat we elkaar volgend jaar weer hier kunnen zien en ontmoeten in 

de Tuin van Bezinning. 

 

 

 

 

 


