
De Brief 
 
‘Lieve Marie, Johannes, Charlotte en Jan. Ik schrijf deze brief in opdracht 
voor mijn vaderland. We zijn nu twee jaar bezig met de Grote Oorlog en 
na die twee jaar lijkt er nog niet echt een eind aan te komen. De dood van 
de Oostenrijkse Kroonprins was dan wel de start, maar lang niet het einde 
van deze verschrikkelijke tijd. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe 
vreselijk de situatie uit de hand gelopen is. Deze oorlog, die al sinds 1914 
aan de gang is, moet stoppen. Ik kan niet langer aanzien dat we wachten. 
Dat we niets doen. De kinderen die huilen, de volwassenen die strijden. 
We kunnen niet allemaal blijven zitten en toekijken. Als niemand iets aan 
de situatie doet, gaan we uiteindelijk allemaal dood. Wij moeten de 
jongeren die een toekomst voor zich hebben, beschermen. We moeten 
strijden voor ons vaderland. Voor de vrijheid die komt. Na deze oorlog zal 
er nooit meer een tweede oorlog komen, dat beloof ik. Ik ga het leger in, 
om te vechten voor ons bestaan. Want hoewel sommige mensen liever bij 
hun familie blijven, ga ik wél mijn plicht vervullen. Om te vechten voor ons 
vaderland en onze vrijheid. Wij, de geallieerden zijn sterker dan de 
centralen. Ik weet zeker dat we dit gaan overleven als we samenwerken. 
Ik ga het leger dienen om ervoor te zorgen dat jullie straks in vrijheid 
kunnen leven. Ik houd ontzettend veel van jullie, van mijn vaderland en 
van mijn vrienden. Hoe dan ook, als jullie dit lezen, ben ik vertrokken. De 
plicht, is om het vaderland te dienen. Ik wens het beste voor jullie 
allemaal. Blijf veilig binnen, en wie weet ooit, tot ziens…’ 
 
Met grote ogen draait Jan het papiertje om. Er staat niks op de achterkant 
en de brief lijkt zijn einde te hebben gevonden aan de onderkant van het 
stuk papier. Het is oud, gescheurd en bruin van kleur. Jan denkt aan de 
band die hij had met zijn opa. Nog niet zo lang geleden is zijn opa 
overleden. Gewoon, op een natuurlijke manier. Toch was het een groot 
verlies. Jan kan zich moeilijk indenken dat zijn opa dit heeft geschreven. 
Zijn opa? De opa met wie hij alles kon doen. Kon lachen, kon spelen, kon 

huilen. Maar ook, de opa die hem nooit had verteld over de strijd tegen 
de Centralen. Nooit was hij daar over begonnen. Iedere keer als Jan iets 
over de oorlog aan zijn opa vroeg, kapte hij het af. ‘Ik wil het er niet over 
hebben.’ zei hij dan met een norse blik. Als Jan iets over de oorlog vroeg 
waar zijn grootouders bij waren, kapte zijn vader het af. Begon zijn oma 
te huilen en reageerde zijn opa simpelweg niet. Jans moeder zei dan altijd 
maar dat ze het er niet over wilden hebben. De teleurstelling bij Jan bleef, 
ook al wist hij welk antwoord er kwam. ‘Waarom heb ik het recht niet om 
te weten wat er in de oorlog is gebeurd? We leven nu toch niet meer in 
oorlog?’ beargumenteerde hij zijn vraag meestal. Zijn moeder zou 
knikken: ‘Jouw vrijheid is gekomen door de strijd van anderen, daar moet 
je nu gewoon mee leren leven.’ Jan begreep nooit iets van dat antwoord, 
maar iedere avond als hij in bed lag, bleven zijn gedachten bij het 
antwoord van zijn moeder. Wat betekende die vrijheid? Waarom bleef 
zijn moeder daarover antwoorden? Na het antwoord van zijn moeder nóg 
eens meerdere malen aangehoord te hebben, besloot Jan op het op te 
schrijven. Een notitieboekje met kleine blaadjes papier, dat hij had 
gekregen van zijn opa, lag op zijn nachtkastje. Hij schreef het antwoord 
van zijn moeder op het eerste blaadje. “Mijn vrijheid is gekomen door de 
strijd van anderen. Leer er maar mee leven.” In ietwat slordige letters 
stonden de woorden van zijn moeder op het papier. Jan had nooit echt 
een mooi handschrift gehad, maar leesbaar was het wel. De kerkklok 
sloeg twaalf uur. Al twee uur had hij na liggen denken over de woorden 
die zijn moeder tig keer had uitgesproken. Wat bedoelde ze daar toch 
mee? Jan pakte zijn kussen en deken, nam ze mee naar zijn raam en keek 
door het raam naar de volle maan. In de verte kon hij de kerktoren zien. 
De cijfers die in het donker zichtbaar waren door de verlichting, gaven 
aan dat het ondertussen kwart over twaalf was. Al vijftien minuten had 
Jan voor het raam gezeten. Voorzichtig opende hij de rechterkant van het 
raam. Zijn haren wapperden zachtjes in de wind. Een stroom van koelte, 
rust en ontspanning kwam zijn kamer in. Althans, zo voelde het. Jan keek 
naar de maan. Iedereen die nu naar buiten kijkt, kijkt tegen dezelfde 
maan en sterren; dacht hij bij zichzelf. Jan keek naar de straten. Er was 



niemand te zien, behalve de kat van de buren die weer eens achter een 
muis had aangezeten. ‘Wat een vrijheid…’ zei Jan zachtjes tegen zichzelf. 
Op dat moment vloog er een vogel lang het raam en nestelde zich in de 
grote eikenboom tegenover Jans huis. ‘Wat een vrijheid…’ herhaalde hij 
de woorden opnieuw. ‘Stel je eens voor,’ zei hij terwijl hij omhoog keek 
naar de maan, ‘stel je eens voor dat je kan gaan en staan waar je wil. Stel 
je eens voor dat je gewoon ergens naartoe kan vliegen zonder dat iemand 
je tegenhoudt. Stel je eens voor dat je gewoon rond kan lopen en muizen 
kan vangen zonder dat iemand zegt dat het niet mag.’ Jan moest weer 
denken aan wat zijn moeder zei. Zou dit dan de vrijheid zijn waarover zijn 
moeder hem vertelde? Zou dit dan de vrijheid zijn waar hij dankbaar voor 
moet zijn? Jan kon zich er niet bij neerleggen. Naar school gaan, voor het 
avondeten thuis zijn, alleen maar met vrienden afspreken als het nog niet 
donker was. Dat was toch geen vrijheid? Toch geen échte vrijheid? Jan 
hoorde voetstappen op de trap. Snel deed hij het raam dicht en sloop op 
zijn tenen terug naar zijn bed. Het licht op de overloop ging aan en toen 
hij net in bed lag, kwam zijn moeder zijn kamer binnen. Gespannen bleef 
Jan met gesloten ogen doen of dat hij sliep. Als zijn moeder dacht dat hij 
zou slapen, zou ze snel weer weggaan. Maar ze bleef. Jan vond het te lang 
duren en draaide zich richting de deur. Hij opende zijn ogen en keek recht 
in het gezicht van zijn moeder.  
‘Kan je niet slapen?’ vroeg ze met een bezorgde toon in haar stem 
‘Jawel, of nou ja, nee.’ antwoordde Jan met een twijfelachtige klank. 
Voorzichtig schoof hij het boekje onder zijn kussen, in de hoop dat zijn 
moeder het niet zou zien. Helaas.  
‘Wat heb je daar?’ vroeg ze met een minachtende blik 
‘Oh, ehm, niks!’ stotterde Jan 
‘Jawel, laat eens kijken!’ antwoordde zijn moeder nog voor Jan iets terug 
kon zeggen. Jans moeder haalde het briefje onder het kussen vandaan. 
“Mijn vrijheid is gekomen door de strijd van anderen. Leer er maar mee 
leven.” las zijn moeder voor. 
‘Waarom heb je dat opgeschreven?’ vroeg ze nadat ze een paar seconden 
had nagedacht. 

‘Nou,’ Jan wist niet zeker of hij het wel moest vertellen, maar wilde ook 
niet dat zijn moeder argwaan zou krijgen. 
‘Ik wilde na al die tijd weleens weten wat je nou bedoelt met die 
woorden. Altijd maar datzelfde antwoord, ik wilde gewoon weten wat het 
zou betekenen. Ik dacht, als ik het opschrijf, zal ik de betekenis vast wel 
kunnen vinden.’ 
‘Lieverd, dat is iets van vroeger. Daar hoef jij je nu niet meer mee te 
bemoeien. Lang geleden is dat opgelost. Daar hoeven jij, je vader, je oma 
en je zus of ik, ons niet meer mee te bemoeien.’ 
‘Maar wat gebeurde er toen, lang geleden?’ onderbrak Jan haar 
antwoord. Zijn moeder zuchtte. 
‘In 1914 werd de kroonprins van Oostenrijk doodgeschoten. Duitsland 
zou niet aanvallen, maar deed dat toch. Omdat meerdere landen een 
verbond met elkaar hadden gesloten, begonnen steeds meer landen mee 
te doen in deze Grote Oorlog. Doordat het ene land het andere land de 
oorlog verklaarde, moesten haar bondgenoten meevechten. En die 
verklaarden weer de oorlog aan andere landen, net zolang tot heel de 
wereld meedeed.’ 
‘Maar wij niet toch? Wij zijn een eiland.’ antwoorde Jan met een 
verbaasde toon. 
‘Wij ook. Engeland vocht als één van de geallieerden tegen de Centralen.’ 
‘Net zoals in de brief van opa?’ 
‘Welke brief? Waar heb je het over?’ vroeg zijn moeder geschokt 
‘In de brief van opa, die uit het boek viel.’  
Nog steeds bleef de blik van zijn moeder raadselachtig. Had ze nou écht 
geen idee waar hij het over had? Jan stond op en liep naar zijn bureau.  
‘Kijk!’ zei hij vol trots.  
‘In dit boek staan allerlei verhalen over piraten, prinsessen en andere 
dingen van vroeger. Maar toen ik het opendeed, kwam er een brief uit.’ 
Jan overhandigde de brief aan zijn moeder, die met een open mond zat te 
kijken.  
‘Laat me eens lezen…’ zei ze met een klank van emotie. 
Nadat ze de hele brief had gelezen gaf ze hem terug aan Jan.  



‘Goed, ik denk dat het tijd is om mijn verhaal te vervolgen, nietwaar?’  
Jan knikte. Zijn moeder kwam naast hem op de bedrand zitten en leunde 
met haar arm op het stuk naast zijn hoofdkussen.  
‘Toen jouw vader jonger was, heerste er een oorlog in alle landen van de 
wereld. Ook hier in Engeland. Jouw opa, kon niet langer toekijken naar 
alle ellende. Hij wilde iets doen, maar wist niet wat. Jouw vader was 
dertig en moest verplicht bij de dienstplicht, maar hij ontweek dit door 
zichzelf te verwonden. Hij schoot een kogel door zijn eigen knieschijf en 
daardoor hoefde hij niet meer terug naar het front. Jouw opa 
daarentegen wilde koste wat kost dat jouw vader terug zou gaan. Je opa 
was al met pensioen en eigenlijk afgekeurd voor het leger, maar toch 
besloot hij om zich aan te melden. Onder de naam van je vader. Zo leek 
het toch of hij meevocht. Het was een bittere tijd. We bleven binnen en 
konden nauwelijks op bezoek of boodschappen doen. De bommen 
bereikten ons steeds vaker en we wisten nooit zeker of we nog wakker 
zouden worden de volgende dag. Toen jouw opa vertrok, liet hij een brief 
achter. Uit woede heeft je vader die toen in een willekeurig boek gestopt. 
Niemand had de brief ooit nog gezien. We wisten eigenlijk niet meer dat 
de brief bestond, totdat jij er nu mee aan kwam zetten. Ik wil dat je hier 
met niemand over praat. Helemaal niet met je vader. Is dat duidelijk?’ zijn 
moeder draaide haar hoofd naar het raam en stond op. Ze zakte door 
haar knieën en keek Jan recht in zijn ogen aan. 
‘Beloof je dat?’ 
‘Ik beloof het.’ fluisterde Jan en maakte van zijn vingers een ‘V’. 
Zijn moeder liep terug naar de overloop en sloot de deur tot op een kier.  
 
Die nacht kon Jan niet slapen. “1914. Dat is nu 22 jaar geleden. Opa ging 
één jaar geleden dood, dus toen de oorlog begon was hij 57.” zei Jan 
tegen zichzelf. Hij kon niet beseffen dat zijn opa de rol van zijn vader had 
overgenomen. Zijn vader, de man tegen wie hij altijd opkeek. De man die 
hem altijd vertelde dat hij moest vechten voor zijn mening. De man die 
altijd vertelde dat je moest denken aan je plicht en aan het belang van 
anderen. Hoe kon zijn vader dit nu hebben gedaan. Natuurlijk kon Jan de 

situatie niet geheel begrijpen, want hij was er zelf niet bij geweest. Maar 
na dit verhaal wordt het wel duidelijk waarom zijn ouders zo reageerden 
op de vragen van Jan. Hij begrijpt nu in ieder geval wel dat de oorlog veel 
meer kapot maakte dan alleen huizen, scholen, of andere gebouwen. Jan 
pakt zijn notitieboekje er weer bij. Onder de quote van zijn moeder zet hij 
zijn eigen woorden: "Oorlog maakt meer kapot dan dat je lief is. Niet 
alleen gebouwen, maar ook gezinnen en andere relaties worden 
verwoest." De klok sloeg half twee. Jan draaide zich om en sloot zijn ogen. 
Als hij eerst goed zou slapen, zou hij morgen wel weer verder na kunnen 
denken over de oorlog.  
 
Toen vroeg in de morgen de eerste zonnestralen door het raam naar 
binnen schenen, lag Jan al met open ogen op zijn hoofdkussen. Aan zijn 
blik was te zien dat hij nadacht. Toen hij na lang draaien besloot om naar 
beneden te gaan, stond het ontbijt al op tafel. Aan zijn moeders ogen kon 
hij zien, dat ze die nacht ook niet goed had geslapen. Het was stil aan de 
ontbijttafel. Niemand sprak een woord uit. Ook zijn vader zweeg. Zou zijn 
moeder het er met zijn vader over hebben gehad? Als dat het geval was, 
kon hij slechts wachten op problemen. Maar het bleef stil. Zowel van zijn 
moeders kant, als van zijn vaders kant. Het was half elf en de tafel werd 
afgeruimd. Oma klopte op het raam en had een boek bij. Jan moest de 
deur openen en voor hij het wist, werd hij door zijn oma mee naar buiten 
genomen. Schuin tegenover het huis van Jan, stond de boerderij van zijn 
grootouders. Nu woonde zijn oma er alleen, ondanks het vele werk. 
Gelukkig hielpen Jans ouders mee, om het zijn oma zo makkelijk mogelijk 
te maken. In de tuin achter de schuur, stond een bankje. Het oude, 
geroeste bankje viel bijna uit elkaar. Toch liep oma er doelbewust heen. 
Toen ze bij het bankje waren, legde zijn oma het boek op haar schoot. Jan 
keek naar voren. Vanaf dit punt kon je van een prachtig uitzicht genieten. 
De open velden van de boerderij, de sloot met jonge eendjes, de 
boomgaard vol met rode appels. Een lichte bries stak op. Jan keek naar 
links. Daar zag hij de afgebrande schuur. De schuur die tijdens de oorlog 
was gebombardeerd. De dieren waren ontsnapt en de droom van Jans 



grootouders viel in duigen. Hun hele leven hadden ze gewerkt aan hun 
boerderij. Na het bombardement was er niks meer van over. Alle dieren 
waren weg, de schuren stonden in brand en hun spullen waren 
meegenomen door de Centralen. Toen Jans vader klein was, hoefde hij 
zich geen seconde te vervelen. Er was altijd wel iets te doen. Het 
onbezorgde leven op de boerderij, dat veranderde na 1914. ‘Na 1914 
werd alles anders.’ antwoordde zijn vader als Jan naar zijn jeugd vroeg. 
De minuten gingen voorbij, zonder dat Jan iets zei. Ook zijn oma bleef stil. 
In de verte sloeg de kerkklok half twaalf.  
‘Weet je, Jan.’ begon zijn oma toen ze het boek opende 
‘Vroeger was alles anders. Dat zal je wel van je moeder hebben gehoord.’ 
‘Heeft mama u verteld over wat ze tegen mij vertelde?’ antwoordde Jan 
met een lichte onzekerheid. Even bleef het stil. Zijn oma bladerde door 
het boek en stopte op een pagina met een foto van een soldaat. 
‘Dit was jouw opa, vlak voor hij naar het front ging. Met zijn geweer in de 
hand, liep je opa de lange oprijlaan af. Bij de poorten draaide hij zich nog 
even om en zwaaide.’ Oma stopte met praten en zuchtte.  
‘Die zwaai betekende veel meer dan alleen een kort afscheid. Dan wisten 
zowel je opa, als ik. Die zwaai betekende het eind van een tijdperk. Het 
einde van óns tijdperk. De boerderij was er niet meer, wij waren er niet 
meer. Jouw opa kwam op voor de rechten van zijn familie. Voor de 
rechten van zijn land. Omdat je vader voor zijn gezin wilde zorgen, 
besloot hij zichzelf te verwonden. Dat was een techniek die heel vaak 
voorkwam tijdens de oorlog. Ik snapte dat je vader jou en je moeder niet 
in de steek kon laten, maar íemand moest toch vechten voor het 
vaderland? Je opa nam die verantwoordelijke taak op zich. Hij ging, onder 
naam van je vader, het leger in. Hij vocht tegen de centralen. Na drie jaar 
strijden tegen geallieerden, kwam je opa terug. Hij had de Engelse vlag 
over zijn schouders geslagen. Een brede glimlach op zijn gezicht, vertelde 
hoe de oorlog was afgelopen. “WE HEBBEN GEWONNEN!!!” schreeuwde 
hij wel meerdere keren achter elkaar. “Eindelijk kunnen we weer veilig 
leven, we hoeven niet meer bang te zijn! De Duitsers zullen ons nooit 
meer aanvallen!” Zijn woorden bleven me altijd bij. Die twee zinnen, 

betekenen zoveel voor ons. Toen jij werd geboren, konden we niet eens 
naar het ziekenhuis. Ziekenhuizen waren er alleen voor soldaten en 
leiders. Niet voor de gewone burgers zoals wij. Je moeder is in de schuur 
bevallen tijdens het tweede jaar van de Grote Oorlog. Ze kon nergens 
heen en moest bevallen in de schuur.’ Zijn oma wees naar de schuur. De 
afgebrande en ingestorte schuur, waarnaar Jan tien minuten had 
gekeken. 
‘Gelukkig ging alles goed, kwam jij gezond ter wereld en was na twee jaar 
alles weer over.’ 
‘Maar als alles nu weer goed is, waarom willen jullie er dan nooit over 
praten?’ vroeg Jan nadat zijn oma het boek had dichtgeslagen. 
‘Er is één ding dat ik je wil meegeven.’ vervolgde zijn oma haar verhaal, 
zonder op de vraag van Jan in te gaan. 
‘Voor jou is dit leven heel normaal. Je kent de regels, de omgeving. Je 
hebt vrienden, familie en eten. Een huis met een bed, een bad en een 
kachel. Wees daar dankbaar voor. Er zijn tijden geweest die anders 
waren. Toen hadden de mensen geen luxe zoals jij nu hebt. Hier: neem 
het boek mee een leer ervan. Je moet me één ding beloven Jan,’ oma 
zweeg en keek hem recht in zijn ogen aan. 
‘Geniet van de vrijheid die je hebt. Ben dankbaar voor de dagen die 
komen. En mócht het ooit zo ver zijn, vervul je plicht en vecht voor je 
vrijheid.’  
Jan zweeg. 
‘Beloof je dat?’ vervolgde zijn oma toen er geen reactie kwam 
‘Ja oma. Dat beloof ik.’ antwoordde Jan met zijn vingers in een ‘V’. 
Oma liep terug naar het huis naast de schuur en liet het boek achter op 
de bank. De hele middag bleef Jan voor de schuur zitten. Zijn ouders 
hadden het hem verboden om naar binnen te gaan. De schuur stond op 
instorten en de kans dat je levend naar buiten kwam was niet groot, zei 
zijn moeder altijd. Toch besloot hij om stiekem naar binnen te gaan. Via 
het gebroken raam aan de achterkant klom hij naar binnen. Zijn voeten 
gleden weg, omdat er zoveel brokken steen op de grond lagen. 
Voorzichtig zette hij een stap richting het midden van de schuur. Af en toe 



vielen er kleine stukjes steen en restjes zand naar beneden. Zijn 
schouders zagen wit en zijn gezicht was vies. Op zijn trui zaten vlekken 
van de stukken steen die naar beneden vielen. De zon scheen door het 
raam naar binnen. Stralen van licht en warmte kwamen door het 
achterraam. Stap voor stap, liep Jan door het gebouw. Een vleermuis 
ontwaakte en vloog rakelings langs Jan heen. Het duurde niet lang of Jan 
stond aan de andere kant van de schuur. Slechts enkele resten van 
stenen, houten palen en afzethekken waren overgebleven. Jan keek rond. 
Ondanks het gekraak van het plafond, de stukken steen die naar beneden 
vielen en de instabiliteit van de steunpalen voelde Jan zich een beetje 
bekeken. Alsof iets op hem stond te wachten. Hij wist alleen nog niet wat. 
Het leek net, of er iemand naar hem keek. Jan keek rond, maar via geen 
enkele kant kon iemand naar binnen óf naar buiten. Er stond niemand 
voor het raam. Zijn oma niet, zijn moeder niet en zijn vader ook niet. Toch 
voelde Jan zich nog steeds bekeken. Uit respect, besloot Jan richting het 
raam te lopen. Maar, toen hij drie stappen had gezet, viel zijn oog op een 
glimmend voorwerp tussen het puin. Hij stapte over de houten pilaar 
heen en bukte. Tussen al het puin lag een foto. Jan blies het stof ervan af 
en ging met zijn mouw langs het glasplaatje. Er zat een grote scheur in het 
glas, waardoor Jan maar de helft kon zien. Hij stak de foto onder zijn trui 
en liep verder naar het raam. Daar aangekomen, zette hij zich af op de 
instabiele stapel stenen en sprong over de vensterbank terug naar buien. 
Gelukkig was er buiten niemand te zien. Zo snel als hij kon liep Jan terug 
naar zijn slaapkamer. Daar draaide hij de deur op slot en ging op de rand 
van zijn bed zitten. De achterkant van het lijstje was moeilijk open te 
krijgen. Het ijzeren randje zat vast aan de houten achterkant. Dankzij zijn 
zakmes kon Jan tóch de achterkant los krijgen. Het glasplaatje schoof eraf 
en de foto viel in Jans hand. Pas nu zag hij wie er op de foto stonden: zijn 
opa, zijn vader en hij. Een glimlach verscheen op zijn gezicht. Tevreden 
stopte hij de foto bij de brief van zijn opa, in het boek over piraten en 
andere dingen van vroeger. Het boek verdween in een geheime ruimte. 
De plank achter Jans bed zat los. Als je hem loshaalde, kon je er zo iets 
achter verstoppen. Toen hij voetstappen op de trap hoorde, sloot hij de 

plank en draaide zachtjes de deur van het slot. Zijn moeder liep naar de 
badkamer zo te horen, want ze stopte niet voor zijn deur. Jan sloop de 
overloop over, op weg naar de trap. Via de hal liep hij naar de 
woonkamer. Hij pakte zijn schetsboek en een potlood, en liep naar 
buiten. Daar rende hij terug naar de bank waar hij eerder die ochtend 
met zijn oma had gezeten. Na een half uur riep zijn moeder dat hij moest 
komen eten. Het schetsboek verdween in de kast en Jan genoot van 
heerlijke pannenkoeken. De dagen gingen voorbij. De weken leken steeds 
sneller te gaan en Jan werd ouder. Zoveel ouder dat hij op een dag zijn 
loszittende plank helemaal vergeten was. Zijn schetsboek was verduurd 
en de blaadjes vielen van ellende uit elkaar. Na jaren van rust, kwam er 
na drie jaar helaas een einde aan de vrede. Duitsland had opnieuw als 
eerste een land aangevallen. Polen was dit keer het slachtoffer. Na jaren 
van het gewone leven, moest Jan ineens weer denken aan de brief die 
zijn opa had geschreven. Toen Duitsland was begonnen met het aanvallen 
van Engeland, twijfelde Jan geen seconde. Hij rende terug naar zijn kamer 
en schroefde de plank los. Daarachter vandaan haalde hij de brief van zijn 
grootvader. “Mijn vrijheid is gekomen door de strijd van anderen. Leer er 
maar mee leven.” las hij aan zichzelf voor. Jan besloot om in de boerderij 
van zijn oma op zoek te gaan naar het uniform van zijn opa. Voorzichtig 
opende hij de schuurdeur en liep door de schuur, via de woonkamer en 
de hal, naar boven toe. Op de slaapkamer waar zijn oma sliep, waren 
geen kleren van zijn opa meer te vinden. De stoffige zoldertrap kraakte 
toen Jan er met één voet op ging staan. De spinraggen en muizen waren 
overal waar je maar kijken kon. Met zijn zaklantaarn scheen Jan tussen de 
dozen en zakken. Aan het eind van de zolderkamer, tegen de muur, stond 
een kast. Er zat een slot op, maar door schimmel en roest kon Jan dit er 
gemakkelijk afhalen. De deur schoot open en met veel kracht, kon Jan de 
krakende en stroeve deur opentrekken. Daar, in de donkerbruine 
eikenkast, hing het uniform van zijn opa. Achter de broek, blouse en jas, 
hing aan een grote spijker een geweer. Niet dat deze nog zou 
functioneren, maar toch. Jan haalde de spullen uit de kast en nam ze mee 
naar het midden van de zolderkamer. Hij haalde wat oude fotoboeken uit 



een plastic zak en deed de spullen van zijn opa erin. Hij liep terug naar zijn 
eigen slaapkamer en deed de kleren aan. Ze pasten als gegoten. De 
mouwen waren nog glad en strak. Er zaten geen kreukels in de blouse. De 
broek had lange pijpen. Oude boerderijlaarzen pasten precies bij de outfit 
van de Grote Oorlog. Jan hoorde in de verte al gerommel en wist dat hij 
moest opschieten. Vroeg of laat zouden de Duitsers ook hier bij hen 
komen. Dan moest Jan al weg zijn. Hij pakte zijn allereerste notitieblaadje 
erbij en begon te schrijven. 
 
“Mijn vrijheid is gekomen door de strijd van anderen. Leer er maar mee 
leven. De vrijheid die ik heb gekend, heb ik altijd onderschat. Zeker in de 
eerste jaren van mijn leven. Ik ga doen wat mijn opa gedaan heeft. Ik ga 
zorgen dat jullie en vele anderen straks in vrijheid kunnen leven. Ik ga 
ervoor zorgen dat jullie veilig kunnen blijven ademhalen. Ik meld me aan 
bij het leger. Wie weet waar ik terecht kom. Verwacht me niet te snel 
terug alsjeblieft. Ik weet dat het gevaarlijk is, maar de toekomst van 
Engeland en de rest van de wereld staat op het spel. De Duitsers komen 
vroeger of later hierheen. Wees voorbereidt en zorg dat je een plek hebt 
om te schuilen. Samen staan we sterker. Ik wil jullie laten weten dat ik van 
jullie houd. De verhalen die jullie je herinneren van de oorlog neem ik mee. 
Zo zal ik ervoor zorgen dat de herinneren die jullie hebben, niet nog een 
keer zullen voorkomen. We moeten tijdens deze tijd goed aan elkaar 
denken. Vader, denk aan moeder en aan oma. Laat je ze niet in de steek 
alsjeblieft? Ik weet dat het een zware tijd gaat worden, maar samen sta je 
sterken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Denk aan de 
woorden die moeder altijd zei: ‘Jouw vrijheid is gekomen door de strijd 
van anderen. Daar moet je nu gewoon mee leren leven.’ Ik ga ervoor 
zorgen dat ieder kind, iedere ouder, iedere man en iedere vrouw, straks 
weer in vrijheid en vrede kan leven. De plicht roept en ik zal gaan. 
Engeland is misschien verzwakt, maar ze zal er sterker uitkomen dan ze 
erin ging. Ik ga naar Holland. Daar kan ik in het Verzet. Ik ga helpen om 
apparatuur via Engeland naar Holland te brengen. Zo kunnen we de 

Duitsers voor zijn, afluisteren en eerder beschieten. Kom niet achter me 
aan, maar zorg goed voor elkaar. Ik ga jullie missen.”  
 
~ 
 
Dit zou een verhaal kunnen zijn van een jongen, die het voorbeeld neemt 
aan zijn opa. Een man die in de Eerste Wereldoorlog vocht voor vrijheid, 
heeft die gedachte overgebracht op zijn kleinzoon. Engeland heeft een 
belangrijke rol gespeelt in de bevrijding van Nederland en de rest van het 
huidige Europa. Misschien is deze situatie niet echt gebeurd, maar het 
schetst een beeld van ons systeem. Als er één iemand begint, volgen er 
meer. Als je het goede voorbeeld geeft en eerlijk bent, zullen andere 
mensen dat ook gaan doen. Vrijheid betekent veel meer dan kunnen gaan 
en staan waar je wilt. Voor mij is vrijheid meer dan eigen belang. Ik zat 
hier, de afgelopen dagen te schrijven aan dit verhaal, en besefte dat we 
eigenlijk best veel dingen mogen hebben om dankbaar voor te zijn. Dat ik 
dit kan schrijven op mijn laptop, met muziek aan, in een warm huis op 
een zacht bed. Want zo is het. We hebben alle luxe van de wereld hier in 
Nederland. En wat doen wij? We klagen over regen, wind of kou. Dat de 
prijzen bij de Jumbo weer hoger zijn en dat we huiswerk moeten maken. 
Maar nooit maken we een vergelijking met een periode zoals de Tweede 
Wereldoorlog. We zeggen nooit: ‘och wat hebben we veel huiswerk, maar 
gelukkig hoeven we niet tegen de Duitsers te vechten.’ Ik vind dat het 
onze plicht is om de vrijheid door te geven. Niet door te vechten voor je 
eigen land, maar door vrede over te dragen. Van vader op zoon, van 
moeder op dochter. Van rector tot leraar, van leraar tot leerling. Vrijheid 
is denken, dromen en doen wat je wil. We mogen best wel eens wat 
vaker gelukkig zijn met wat we hebben. Want we hebben best veel, als je 
het vergelijkt met vroeger.  
 
Dit verhaal moet laten zien dat Vrijheid doorgegeven moet worden, 
omdat we soms vergeten dat we vrijer zijn dan dat we denken.  
Femke Rens, Bevrijdingsopdracht 11-10-2019 


