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‘Het is hier allemaal van dezelfde leeftijd als wij’
Zes Canadese veteranen die in 1945 bij de bevrijding van
Friesland waren, reisden gisteren door de provincie. Het
was vrolijk, en soms ineens emotioneel.

ASING WALTHAUS

Z
et Don White uit Oshawa,
Ontario in een gezelschap en
hij krijgt de lachers op zijn
hand. Als de rondleider van

het Woudagemaal hem en de vijf an-
dere veteranen die deze week in
Friesland zijn uitlegt dat alles wat ze
hier zien bijna honderd jaar oud is,
roept White: ,,Guys, het is hier alle-
maal van dezelfde leeftijd als wij!’’

Die opgewektheid kenmerkte de
rondreis die de veteranen (en hun
begeleiders) gisteren maakten door
het zuidwesten van de provincie. Ze
zijn allemaal in de negentig, Al Heb-
bes uit Toronto en Paul Wile uit
Windsor, Nova Scotia blijven ’s mid-

dags in de bus omdat ze vermoeid
zijn, maar grapjes maken ze steeds.

Ook Jim Parks, de jongste van het
gezelschap (93) uit Mount Albert,
Ontario, die op zijn vijftiende het le-
ger in kon door over zijn leeftijd te
liegen. Ze hadden hem wel door,
denkt hij. Zijn overste vroeg: ,,Heb je
je vanmorgen geschoren?’’ ,,Yes sir.’’
,,Heb je een spiegel gebruikt?’’ ,,Yes
sir.’’ ,,Moet je de volgende keer ook
maar eens een scheermes gebrui-
ken.’’

Net zo makkelijk vertelt Parks, ter-
wijl zijn zoon in Hindeloopen Cana-
dese vlaggetjes bij de oorlogsgraven
steekt, hoe hij op zijn negentiende
bij de eerste golf zat die op D-Day (6
juni 1944) de stranden van Norman-
dië bestormde. Hij werd door de
stroming van zijn maten geschei-
den, zag op het strand mensen lig-
gen en dacht: ,,Ik kan beter ook gaan
liggen.’’ Met een stengun van ie-
mand die was omgekomen ging hij
verder. ,,Het strand was het ergste
niet’’, zegt hij nu luchtig. ,,Daar ging
het te snel voor. Het ergste kwam
daarna. De eerste vier dagen raakten
we vijfhonderd en nog wat man
kwijt.’’

Meteen vertelt hij van die keer –
hij grinnikt erom – dat hij ergens in
Holland met zijn voet op een ven-
sterbank stond, er achter hem iets
ontplofte en hij zo de kamer in-
schoot en onder een bedstee beland-
de. Zijn evenwichtsorganen zijn
sindsdien niet meer in orde. ,,Nu ik
wat ouder word geeft dat niet meer,
want dan doen ze het sowieso niet
meer goed’’, grinnikt hij. ,,Je moet
het een beetje weglachen, hè?’’

Maar een zorgeloos bejaarden-
reisje is dit niet. Dat blijkt wel op het
emotioneelste moment van de dag,
in het Woudagemaal, waar directeur

Hilda Boesjes vertelt hoe vereerd ze
is met dit bezoek, hoe de veteranen
evenzeer een Fries icoon zijn als dit
gemaal en hoe haar onlangs overle-
den vader haar op het hart heeft ge-
drukt om de veteranen altijd dank-
baar te blijven. Haar stem stokt en er
vloeit een traan, maar ze zwaait de
mensen weg die het over willen ne-
men. ,,Ik wil dit vertellen’’, zegt ze en
omhelst de zes mannen.

Het blijkt ook later, bij een krans-
legging door Skeeter Stephens uit
Grand Lake, Nova Scotia op een brug
buiten Workum. Daar staat een pla-
quette voor de Lancaster W4888, die
er in 1943 is neergestort, waarbij on-
der meer twee Canadese beman-
ningsleden omkwamen. Een man op
een brommer die het gezelschap
passeert heeft geen oog voor de
plechtigheid en roept: ,,Soademiter
op!’’

Nog eens blijkt het bij het monu-
mentje aan de Kanadezenstrjitte in
Sneek, waar Art Boon uit Stratford,
Ontario vlaggetjes bij plant. Hij was
hier ook toen dit werd onthuld. ,,Ik
zeg nooit nooit, maar toen we drie
jaar geleden in Friesland waren, had
ik niet gedacht dat ik hier in 2018
weer zou zijn.’’ Volgend jaar wil hij
naar de 75-jarige herdenking van D-
Day. ,,Op de zeventigste verjaardag
van D-day waren we nog met 22
man. Nu zal het een handjevol zijn.’’
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‘Ik had niet
gedacht dat
ik hier in 2018
weer zou zijn’

Volg dodenherdenking
live op lc.nl

De provinciale herdenking vanuit de
Prinsentuin in Leeuwarden is morgen-
avond live te volgen op de website
van de Leeuwarder Courant, lc.nl.
De Canadese veteranen zijn er te
gast. Tevens spreekt burgemeester
Ferd Crone een herdenkingsrede uit
en is er muziek van brassband Hosan-
nah en Lucette van den Berg, de
Friese ambassadeur van de Vrijheid 4
en 5 mei. Annika Oost van het chris-
telijk gymnasium Beyers Naudé
draagt een zelfgeschreven gedicht
voor. Het programma begint om
19.30 uur.

‘Wij staan hier nu vrij
omdat zij zijn gevallen’

Uit volle overtuiging staat Tess
Klinge (18) uit Oosterwolde mor-
gen achter een van de zeshonderd
grafstenen van het ‘Ereveld vol
Leven’ in Loenen. Daar worden op
4 mei oorlogsdoden op een opval-
lende manier herdacht. Klinge is
een van de circa vijftig studenten
en begeleiders van ROC Friese
Poort die meedoen aan deze her-
denking. In de meivakantie, inder-
daad. Toch twijfelde Klinge geen
moment toen er bij haar opleiding
Veiligheid en Vakmanschap (VeVa)
in Leeuwarden werd gevraagd
naar jongeren die wilden meedoen.
,,Wij staan daar in vrijheid, omdat
de mensen voor wie wij daar staan
zijn gesneuveld in een oorlog om
die vrijheid’’, zegt zij. Haar moeder
gaat ook mee: zij is een veteraan
die in voormalig Joegoslavië heeft
gediend. ,,En mijn vader is op
missies in Joegoslavië en Afghani-
stan geweest.’’
Op de begraafplaats geeft Klinge
een van de oorlogsslachtoffers
letterlijk een gezicht, door achter
de grafsteen te gaan staan. De
organisatie wil de oorlog zo ‘tot
leven wekken’, vooral voor genera-
ties die de Tweede Wereldoorlog
alleen uit de geschiedenisboeken
kennen.
Yamman Warrak (19) doet ook
mee. ,,Ik vind dat we ons altijd de
doden moeten blijven herinneren.
Daarom doe ik mee.’’ Warrak is
afkomstig uit Syrië en maakte mee
hoe zijn beste vriendin omkwam
door het oorlogsgeweld. Toen hij
op de Entree-opleiding van Friese
Poort werd gewezen op de herden-
king, meldde hij zich direct aan.
,,Er doen nog drie jongens mee die
uit Syrië zijn gevlucht. Ik heb
gehoord dat nabestaanden van de
overleden mensen vaak in gesprek
gaan met de jongeren die er staan.
Dat wordt vast heel emotioneel,
maar ook heel mooi.’’Art Boon steekt een Canadees vlaggetje in de grond, achter het monument in Sneek. FOTO NIELS DE VRIES


