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Voorwoord

Dit verhaal speelt zich af in de buurt van Oosterbeek in Gelderland. In die om-

geving ben ik opgegroeid. Ieder jaar deed ik mee aan de Airborneherdenking,

onder andere door mee te lopen in de wandeltocht die er elke september

wordt georganiseerd. In die tijd leek de wereld heel eenvoudig. De Duitsers waren

slecht in de Tweede Wereldoorlog, iedereen die tegen hen in verzet kwam was goed

en voor alles was een perfecte oplossing. 

Hoe ouder ik werd, hoe meer ik ontdekte dat het toch allemaal anders in elkaar zat.

Er waren ook goede Duitsers. Niet alle mensen in het verzet waren goed. En soms

bestaan er geen perfecte oplossingen, maar alleen minst slechte. 

Dit verhaal gaat over meningen. Het meisje Cleo is tegen elke vorm van geweld, en

dus tegen militairen. Jeroen is juist trots op zijn oom die zich als soldaat inzet voor

de vrijheid van anderen. Wie van de twee heeft gelijk? Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik

er geen oordeel over hoef te geven. Ik weet wel dat ik blij ben dat buitenlandse mili-

tairen in de Tweede Wereldoorlog gevoch-

ten hebben voor onze vrijheid. En ik weet

zeker dat mensen in andere landen blij

zullen zijn als buitenlandse soldaten hen

komen helpen. 

Maar of je nu een uitgesproken mening

hebt of geen mening, het is wel goed om

over dit soort dingen na te denken. Om

er bij stil te staan dat vrijheid niet voor ie-

dereen vanzelfsprekend is, misschien

zelfs niet voor jou en mij in de toekomst.

Wanneer je dat doet besef je hoe bevoor-

recht we hier nu zijn. En hoe belangrijk

vrijheid is. Vrijheid om te gaan en staan

waar je wilt en om te zeggen wat je wilt. 
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Je hoeft natuurlijk niet elke dag over dit soort zware dingen na te denken; waarschijnlijk

heb je wel genoeg aan je hoofd. Wanneer moet je dat dan wel doen? Nou, rond 4 en

5 mei bijvoorbeeld. Misschien ontwikkel je zo wel je eigen gedachten over oorlog en

vrijheid. Maar wat je mening ook is, luister ook altijd naar die van anderen. Want waar

mensen naar elkaar blijven luisteren, met elkaar praten en elkaars mening respecteren,

blijven oorlogen op een afstand. 

Jan Paul Schutten

– 2  –

~4het verhaal 2014_Opmaak 1  03-11-13  20:25  Pagina 4



‘Hier die bal!’ schreeuwt Hasan tegen mij. 

‘Loop dan vrij!’ roep ik terug.

Voor ik het weet ben ik de bal kwijt omdat Jeroen hem heeft afgepakt. Boos schop

ik een steentje weg. Maar dat is gek… de aarde daar is groenblauw. Met de punt van

mijn schoen graaf ik verder. Er zit iets van metaal in de grond. Ik graaf nog even

door.

‘Laat je het terrein wel heel, Jesse?’ vraagt meester Van Rijn. 

‘Er zit iets in de grond,’ zeg ik.

Meester Van Rijn kijkt. Hij graaft even met zijn handen. Dan stopt hij.

‘Oké jongens. Allemaal weg hier. Ga de klas in. Jullie mogen iets voor jezelf doen.’

‘Ja, maar meester…’ zeg ik.

‘Doe wat ik zeg. Nu!’ roept de meester.

Hij zegt het zo streng dat we zonder verder nog iets te zeggen het lokaal in rennen.

Door het raam proberen we te ontdekken waarom de meester zo ongerust is. We

zien hem bellen. Even later arriveert er een politiewagen op het terrein. De agenten

bestuderen de blauwe plek en het metalen voorwerp. Een kwartier later komen er

ook andere mensen bij. Ze praten met elkaar en met de meester.

Uiteindelijk komt meester Van Rijn de klas in.

‘Jongens, luister allemaal. Ik heb goed en slecht nieuws,’ zegt hij. ‘Het goede nieuws

is dat jullie morgenochtend niet naar school hoeven. Het slechte nieuws is dat het

vanwege een bom is.’

‘Wat! Een bom?’ schrikt Laura. ‘Er zijn hier toch geen terroristen?’

‘Haha nee, maak je geen zorgen,’ lacht meester van Rijn. ‘Anders zou ik dit niet zo

rustig staan te vertellen. Het is een oude bom, uit de Tweede Wereldoorlog. De kans

dat hij afgaat is klein, maar hij moet wel onschadelijk gemaakt worden. ‘De mensen

van de Explosieven Opruimingsdienst komen zo snel mogelijk om hem uit de grond

te halen.’
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‘Is dat niet gevaarlijk?’ vraagt Laura.

‘Levensgevaarlijk,’ zegt de meester. ‘Maar deze mensen zijn daar heel goed in.’

‘Dus wij voetbalden al die tijd boven op een bom?’ zegt Hasan.

‘Ja!’ antwoordt de meester. ‘Gelukkig is er niets gebeurd...’

‘Die stomme soldaten altijd!’ zegt Cleo.

‘Mijn oom is soldaat,’ zegt Jeroen, ‘en die is niet stom.’

‘Wel dus,’ zegt Cleo. ‘Wie kiest er nu voor om andere mensen dood te schieten?’

‘Hij is heus geen soldaat geworden omdat hij anderen wil doodschieten,’ zegt Jeroen

boos.

‘Hij draagt toch wapens?’ zegt Cleo. 

‘Dat is juist om te zorgen dat het vrede blijft,’ zegt Jeroen. ‘Hij zit in Afghanistan

om de mensen daar te beschermen.’

‘Maar hij is getraind om te vechten en te schieten.’ zegt Cleo. ‘Hij kan in plaats daar-

van ook arme mensen in landen met hongersnood helpen. Al dat geld dat naar tanks,

vliegtuigen en wapens gaat, kan ook aan derdewereldlanden gegeven worden!’

‘Doe niet zo stom, Cleo!’ antwoordt Jeroen. ‘Je snapt toch ook wel dat…’

‘Stil!’ roept de meester. ‘Zo is het genoeg. We gaan hier geen ruziemaken. Ik heb

een idee. Omdat we morgen toch niet naar school kunnen, gaan we op stap. We fiet-

sen met de hele klas naar Oosterbeek. Daar zal ik jullie wat laten zien en vertellen

over de Tweede Wereldoorlog.’

Als ik die middag naar huis fiets, moet ik denken aan de de ruzie tussen Cleo en

Jeroen. Ik wil me er niet mee bemoeien. Ik ben met allebei even goed bevriend en

ik weet eigenlijk niet wie van de twee gelijk heeft. Ik begrijp ze allebei wel. Kun je

het eens zijn met twee vrienden die allebei een totaal andere mening hebben? 

De volgende dag staan we om negen uur met onze fiets bij de ingang van de school.

Het schoolplein mogen we niet meer op vanwege de bom. Het wordt bewaakt door

politieagenten. Als iedereen er is vertrekken we. We fietsen een eind door de bossen

totdat we bij een groot veld uitkomen. Er staat een monument, een grote hoge zuil.

Ik heb het beeld wel vaker gezien, maar er nooit zo op gelet. 

‘Wie weet waarom dit monument is gemaakt?’ vraagt de meester.

Sommige kinderen noemen de oorlog. Dat het leger van Adolf Hitler ons land bin-

nenviel en dat Nederland vijf jaar door de Duitsers werd bezet. 

‘Ja, dat klopt,’ zegt de meester, ‘maar ik wil het preciezer weten…’
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‘Het is om de Airborne te herdenken,’ zegt Hasan. ‘De soldaten die hier geland zijn

om tegen de Duitsers te vechten.’

‘Heel goed!’ zegt de meester. ‘Dat wilde ik horen. In september 1944 landden hier

duizenden parachutisten om te vechten tegen de Duitsers. Ze kwamen uit Groot-

Brittannië en Polen en ze maakten deel uit van de ‘geallieerden’. Er is hier toen fel

gevochten. De geallieerden hielden weinig rekening met het feit dat er bij Arnhem

juist op dat moment veel Duitse soldaten gestationeerd waren. Het werd een zware

strijd die de geallieerden niet konden winnen. Er zijn veel mannen gesneuveld.’

‘Hoeveel?’ vraagt Cleo.

‘Kom maar mee,’ zegt de meester. ‘Ik zal het jullie laten zien.’

We fietsen weer een tijdje door de bossen en komen bij een open vlakte. Het eerste

wat we zien is een lange rij graven. Ineens is iedereen stil. 

‘Dat zijn er veel,’ zegt Hans zacht.

‘Dit zijn iets meer dan zeventig graven,’ zegt de meester. ‘Hier liggen alleen Poolse

soldaten.’

Aan de andere kant staan nog veel meer grafstenen, we zien lange rijen met graven.

Het moeten er honderden zijn. Het kerkhof is nog groter dan een voetbalveld.

‘Daar liggen de andere militairen,’ gaat de meester verder. ‘Dat zijn er bijna 1700,

bijna allemaal Britten.’ 

We lopen langs de graven en lezen de namen. De meesten zijn niet oud geworden.

Ze hadden onze oudere broers kunnen zijn. Het is vreemd om te bedenken dat bij

elke steen een mens hoort. Zo lopen we zwijgend verder tot de meester ons roept:

‘We moeten zo weer terug.’ 

Als we bij de uitgang zijn, zien we een oude man die in een rolstoel naar de begraaf-

plaats gereden wordt. 

‘Dat is vast een oud-militair,’ fluistert Hasan.

‘Dat denk ik ook,’ zegt meester Van Rijn. ‘Good morning sir.’

‘Dzie� dobry,’ zegt de man terug.

‘Eh… Dzie� dobry… Sprechen Sie Deutsch?’ vraagt de meester.

‘Ja,’ antwoordt de man.’

‘Het is een Pool,’ zegt de meester tegen ons. ‘Maar hij spreekt ook Duits.’ 

De meester praat een tijdje met de man. We staan erbij alsof we hen kunnen ver-

staan, maar in werkelijkheid begrijpen we er niet veel van.

‘Dit is meneer Nowakoski,’ zegt de meester. ‘Hij vertelde een bijzonder verhaal. Hij

– 5  –

~4het verhaal 2014_Opmaak 1  03-11-13  20:25  Pagina 7



heeft hier als soldaat in de oorlog gevochten en is nu voor het eerst weer terug. In

de oorlog vocht hij tegen de Duitsers, net als de Engelsen. Na de oorlog werden de

Engelsen vooral gezien als de bevrijders. Dat de Polen ook hadden gevochten is een

stukje vergeten geschiedenis. Het staat dan ook niet in de meeste schoolboeken.

Voor de Poolse soldaten die hier hebben gevochten was dat erg moeilijk. Maar in-

middels worden de Poolse militairen van toen net zo geëerd als hun Engelse strijd-

genoten.’

‘Is dit de eerste keer dat hij weer in Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog?’

vraag ik.

De meester vertaalt mijn vraag.

‘Ja,’ antwoordt meneer Nowakowski.

Ik wil nog meer vragen, maar de telefoon van de meester gaat. 

‘De bom is opgeruimd,’ zegt hij, terwijl hij de telefoon in zijn zak steekt. ‘We mogen

weer naar school.’

We zwaaien naar meneer Nowakowski en zijn begeleider en stappen op de fiets. 

Als we later in de klas zijn, is de sfeer anders dan anders. Normaal is iedereen druk

en vrolijk en wordt er gelachen, maar nu lopen we rond alsof we nog steeds op de

begraafplaats zijn.

‘Wat vonden jullie ervan?’ vraagt de meester.

Niemand steekt zijn hand op. Ik weet ook niets te zeggen.

‘Dan zal ik beginnen,’ zegt de meester. ‘De mannen die daar begraven liggen, hadden

heel andere plannen met hun leven dan te sterven in een vreemd land. Cleo heeft

natuurlijk gelijk als ze zegt dat je niemand mag doden. Er is dan ook niets erger

dan oorlog. Zo denken heel veel mensen erover. Bijna niemand wil oorlog. Vaak

zijn het de machthebbers die een oorlog beginnen. De gewone burgers zijn dan het

slachtoffer. Maar hoe stop je een vijandig leger? Zonder mensen als meneer

Nowakowski zouden wij nu nog steeds niet van de Duitsers bevrijd zijn. Zo leven

vandaag de dag nog steeds mensen in landen waar het oorlog is of waar een oorlog

dreigt. Voor hen is het fijn dat soldaten, zoals de oom van Jeroen, zich inzetten voor

hun vrijheid en veiligheid. Daarom doet Nederland al tientallen jaren mee aan vre-

desmissies in het buitenland.’

‘Sneuvelen er ook wel eens Nederlandse soldaten?’ vraagt Hasan.
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‘Ja,’ zegt de meester, ‘dat is vaak voorgekomen. Vredesmissies kunnen heel gevaarlijk

zijn.’

‘Dan sterven er dus Nederlanders, omdat andere landen zo nodig oorlog moeten

voeren,’ zegt Jordi. ‘Ook raar.’

‘De vrienden van meneer Nowakowski stierven voor ons,’ zegt de meester. ‘Was dat

raar?’ Hij kijkt Cleo aan. ‘Hoe denk jij er nu over, Cleo?’

‘Ik weet het niet, meester,’ zegt Cleo. ‘Ik snap dat militairen soms nodig zijn, maar

mijn gevoel zegt iets heel anders. Mijn zus heeft een poster op haar kamer van een

man die zegt: “Veel dingen zijn het waard om voor te sterven. Niets is het waard om

voor te doden.” Dat vind ik een mooie tekst.’

‘Je hebt helemaal gelijk, maar soms is het wat ingewikkelder,’ zegt de meester. 

Ik weet het nu zelf ook niet meer. Vechten voor vrede klinkt als iemand slaan om

bevriend met hem te worden. Maar er is nog iets anders wat me dwars zit. En daarom

steek ik mijn hand op.

‘Zeg het maar, Jesse.’ 

‘Ik vind dat we iets moeten doen,’ zeg ik.

‘Hoe bedoel je?’ vraagt de meester.

‘Ik wil meneer Nowakowski bedanken.’

‘Dat is heel mooi,’ zegt de meester. ‘Ik weet alleen niet of dat nog kan. En hoe we

hem kunnen vinden.’

‘Hij zit vast in een hotel in de buurt,’ zegt Cleo. ‘U kunt de hotels bellen.’

‘Weet je,’ zegt de meester, ‘ik vind het een goed idee. Ik ga vanmiddag meteen kijken

of we hem kunnen vinden.’

De volgende ochtend heeft meester Van Rijn nieuws.

‘Jongens en meisjes, ik heb meneer Nowakowski gevonden. Hij logeert in een hotel

in Oosterbeek. Ik heb hem net gesproken. Vanmiddag gaat hij weer terug naar Polen.

We moeten dus snel zijn. Ik heb nagedacht over hoe we hem kunnen bedanken.

Jullie maken allemaal een kaart voor hem en daarop schrijf je wat je graag tegen

hem zou willen zeggen.’

‘Hij verstaat toch geen Nederlands?’ vraag ik.

‘Maar wel Duits,’ zegt de meester. ‘Ik zal de kaarten voor hem vertalen.’

We gaan allemaal aan de slag om een goede tekst te bedenken. 
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Uiteindelijk schrijf ik dit:

Beste meneer Nowakowski,

Ik wil u heel erg bedanken voor wat u voor ons hebt gedaan. Ook al is het bijna zeventig

jaar geleden dat u ons hielp, we zijn u nog steeds heel erg dankbaar. U bent hier altijd wel-

kom.  

Vriendelijke groet,

Jesse Faber

Als de school uit is, mag ik met de meester mee om de kaarten te overhandigen.

Meneer Nowakowski zit aan een tafel in het hotel. Hij is heel vriendelijk, maar zegt

niet veel. Meester Van Rijn leest onze kaarten een voor een voor. Meneer Nowakow-

ski luistert ernaar met gesloten ogen. Pas als de meester klaar is doet hij ze weer

open en kijkt mij aan. Meester Van Rijn vertaalt wat hij zegt:

‘Iedereen zei dat we hier van de Duitsers verloren hebben. En dat we nooit mee had-

den moeten vechten. Maar al die mensen weten niet wat we wél bereikt hebben. Wij

hebben vier families in veiligheid kunnen brengen voor rondvliegende kogels en

granaten. Bij een van die gezinnen hoorde een jongen van jouw leeftijd. Hij leek op

mijn jongere broertje, net als jij. Telkens als ik aan hem denk, weet ik dat ik hier

niet voor niets gekomen was. Ik heb die familie later nooit meer gezien. Maar nu

ik jou zie, voelt het alsof jij die jongen van toen bent.’

‘Misschien was het mijn opa wel. Die woonde hier toen in de buurt.’

‘Misschien...’ zegt meneer Nowakowski. ‘Maar het maakt niet uit wie ik geholpen

heb. Het gaat erom dat ik mensen heb kunnen helpen. Mensen die het verdienden

om vrij te zijn. Want vrijheid is het enige dat belangrijk genoeg is om voor te vechten.

Waar ook ter wereld. Omdat vrede zonder vrijheid niet bestaat.’
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Dit boekje is een onderdeel van 

het Handboek Adopteer een Monument

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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