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Daar is het nieuwsblad eindelijk weer, hierboven een foto van de kranslegging 

Op 4 Mei in Zevenaar. Wat mij op viel is dat het leek  dat er meer mensen geko-

men waren om deze plechtigheid bij te wonen. Laten we hopen dat het in de toe-

komst 

blijft groeien omdat wij niet mogen vergeten wat er is gebeurd en laten we hopen 

dat in de toekomst er ook meer Veteranen aanwezig zullen zijn op deze dag. 

Er zitten er genoeg in de omgeving  die er niet bij waren. ( wat erg jammer is  ) 

Een taak voor ons allen om er nog meer aan te doen lijkt mij. 

                Kranslegging 4 Mei in Zevenaar. 

En wat nog meer in dit nummer…. Ach jullie kennen het riedeltje al volgens mij, 

Kijk en lees zelf maar. Voor de rest, ik zie en spreek jullie  a.s. zaterdag 

Gr Paul 

De stille getuige 

De boom aan de rails 

Omringd door prikkeldraad 

Torende boven het wachterhuisje 

Geworteld in grond van ellende 

De boom hoorde de doffe knallen 

Rook de mist van angst 

Zag een uitzichtloze weg 

Wanhoopte een eindeloze strijd 

Troostend het kind met verdriet 

Omarmend de vrouw in wanhoop  

Bemoedigend de man zonder uitzicht  

Beschermend hen zonder schuilplaats 

Bladeren fluisteren de herinnering 

Takken vertellen het verhaal 

De bast verzacht de pijn 

De wortels vangen de tranen 

De boom vertelt het verhaal van toen 

Het staat gekerfd en wordt nooit vergeten 
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4 Mei een gedenkwaardige dag. De doden, zowel militair als bur-

gers worden herdacht, niet alleen de doden van Ww2, maar ook 

de doden van alle missies na WW2. 

Niet alleen dat de joden zijn afgevoerd naar de concentratie en 

vernietigingskampen maar ook alle taloze andere die niet in het 

straatje pasten zoals Nazi Duitsland het voor ogen had. Het her-

denken van al deze slachtoffers moeten we ook in de toekomst 

blijven doen.  

We spreken al jaren dat zoiets nooit meer gebeuren mag. Laten 

we niet de ogen sluiten omdat het op dit moment nog steeds ge-

beurt, overal op de wereld is er het zelfde aan de gang. Laten we 

hopen dat alle mensen op deze wereld eindelijk eens het verstand 

laten werken en dat er op een dag eindelijk echt 

Vrede is.                                                     Paul 
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De dag van bevrijding, voor menig één een leuke  vrije dag, 

voor de andere een dag met betekenis.  Voor mij, een dag met  

betekenis. Zijn we eigenlijk wel bevrijd ? Het antwoord mag u 

zelf verzinnen, de een zegt: Ja bevrijd van het Nazi juk, de 

ander zegt; oké misschien wel van het Nazi juk, maar niet van 

de hoge heren die ons opdringen met wat we wel mogen en 

wat we niet mogen. 

Ik op mijn beurt zeg; Ja we zijn vrij om te mogen doen wat de 

wet ons voorschrijft, we hebben recht van meningsuiting, we 

hebben, recht van spreken, en mogen lopen zonder dat  we 

worden opgepakt. Daarom is 5 mei voor mij een Bevrijdings-

dag, en laten we dat koesteren                                     Paul 
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Het is de Soldaat, niet de jurist 

 Die ons het recht op een eerlijk proces gaf. 

Het is de Soldaat, niet de journalist 

 Die ons de vrijheid van pers gaf. 

 Het is de Soldaat, niet de schrijver 

 Die ons de vrijheid van meningsuiting gaf. 

 Het is de Soldaat, niet de student 

 Die ons het recht op demonstratie gaf. 

 Het is de Soldaat,niet de politicus 

 Die onze grondwet beschermd en verdedigt. 

 Het is de Soldaat 

 Die zijn saluut brengt aan de vlag 

 Die dient onder de vlag. 

 Wiens doodskist wordt bedekt met de vlag. 

 En de demonstranten de vrijheid geeft 

 Voor het verbranden van de vlag. 

 Het is de Soldaat 

 De eenvoudige Soldaat 

 

Ik heb dit eens gezien en dacht laat ik dit eens plaatsen, waarom? Ik vond het wel toepasselijk in deze dagen. 

Eigenlijk elke dag zou er een ode moeten zijn aan de Soldaten, want zij zijn degenen die de hete kooltjes uit het vuur  

moeten halen. 

En laten we ook niet hun achterban vergeten, want achter elke soldaat,  

staan ook  Geliefde, Familie en Vrienden, en van hun uit komt voor de soldaat  

een hoop steun en liefde, waardoor hij of zij hun taak kunnen uitvoeren. 

Dus is dit ook een beetje voor hen die thuis blijven.                                                                                                  Paul 
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Wisten jullie al dat we nu een officiële stichting waren?  De afkorting hiervan is SVDL.  Staat voor:  

Stichting Veteranen de Liemers. 

Nou nou ; ik hoor jullie denken; En wat moeten wij daar nou mee? Nou om kort te zijn , we hebben nu het recht om  

Subsidie aan te vragen, als we dat toegewezen krijgen kunnen we misschien wat leuke dingen gaan organiseren, ook kunnen we 

Kijken of we sponsoren kunnen krijgen zodat er wat centen in de pot  ( helm ) kunnen 

krijgen. 

Er is ons al iets toegezegd, wat, vertel ik nog niet dat horen jullie  terzijnertijd wel.  

Maar één ding staat vast  

we timmeren aan de goede weg. Er wordt hard gewerkt door het bestuur  

om een zonnige toekomst te creëren voor ons  

veteranencafé. 

Paul 

 

           

 

                        Wie kent het nog? 

 

 

 

 

 

Het Arnhems Oorlogs Museum te Schaarsbergen heeft de 

hand weten te leggen op een expositie van 14 drie- luiks pane-

len die foto’s weergeven van geallieerden, vrouwen en kinde-

ren.  

Deze kinderen nu rond de zeventig geven een beeld weer van 

de prille liefde die tijdens de oorlogsdagen ontstond waardoor 

duizenden meisjes  van een prille liefde zwanger raakten. 

Vele van hen zijn nooit te weten gekomen wie hun vader was, 

dit omdat de moeder het verzweeg dat haar kind van een geal-

lieerde was.  

Op een van de panelen staat vermeldt dat deze vrouw op haar 

58e jaar op het sterfbed van haar moeder te horen kreeg dat 

zij een kind was van een geallieerde. 

Over deze moeders werd zelfs een lied gemaakt door Albert de 

Booy “Trees heeft een Canadees” Ondanks deze song wist 

naoorlogs Nederland geen raad met deze door verschillende 

Nederlanders genoemde schande.  

Zwangerschappen werden doodgezwegen, meisjes werden 

naar het klooster gestuurd, illegale abortussen werden uitge-

voerd, kinderen werden door opa en oma opgevoed of ter 

adoptie aangeboden.  

Deze expositie staat stil bij de andere kant van de bevrijding 

en laat zien hoe zij nu nog steeds worstelen met hun verleden. 

Vele zijn er achter gekomen wie hun vader was en werden 

soms bij de familie van over de zee als halfbroer of zus geac-

cepteerd. Het museum heeft door het verkrijgen van de pane-

len de geschiedenis weer aangeroerd.  

In mijn straatje woont een meisje 

Luist’rend naar de naam van Trees 

’n Echte Hollandse verschijning 

Knap en aardig in d’r vlees 

Nooit moest zij iets van verkering 

Vrijen vond zij ongezond 

Maar direct na de bevrijding 

Ging het gerucht van mond tot mond 

Refrein: 

Trees heeft een Canadees 

0h, wat is dat kind in haar sas. 

Trees heeft een Canadees 

Samen in de jeep en dan vol gas. 

Al vindt zij dat Engels lang niet mis is, 

Wil zij dolgraag weten wat een kiss is. 

Trees heeft een Canadees 

Oh wat is dat kind in d’r sas. 

               G O U W E  O U W E  
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 Nou dit was het weer voor even ik hoop dat jullie wat ideeën hebben opgedaan en anders dat jullie in elk geval iets te lezen 

hebben gehad. 

In de komende nummers  meer over van alles wat. 

                                                                                                                                                                               Paul 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,   

voor de juiste mode moet u hier zijn  

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

Speciaal voor de Veteranen en partners  

hebben wij op vertoon van de Veteranenpas   een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

 

 

Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

 

 

                                   nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


