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Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw
liet velen van ons door zijn boek
Oorlogswinter kennisnemen van de
Tweede Wereldoorlog. Hij denkt
terug aan de meidagen van 1945.
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ie kon zingen zong, wie
kon dansen danste, wie
kon jubelen jubelde.’ Zo
verwoordde Jan Terlouw
(88) in Oorlogswinter de vreugde tijdens
de bevrijding. Die scene was grotendeels
gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Op
19 april 1945 zag hij als dertienjarige
Canadese tanks zijn woonplaats Wezep
inrijden. “Ik stond in de voortuin van de
pastorie. Opeens huppelde mijn vader uit
huis, de bevrijders tegemoet. Een deftige,
altijd schrijdende dominee. Ik had hem nog
nooit zien hardlopen, zwemmen kon hij
niet. Hij was zo onvoorstelbaar blij dat de
tirannieke overheersing voorbij was. Zijn
huppelen symboliseerde voor mij heel erg
de waarde van de herwonnen vrijheid.”

Jongeren
Elk jaar op 4 mei spreekt Terlouw wel
ergens. Opmerkelijk genoeg ziet hij steeds
meer jongeren daarbij aanwezig. “Terwijl je
zou verwachten dat ze zouden zeggen: ‘Hou
nu eens op met dat gezeur.’ Misschien

missen ze toch iets. Iets van saamhorigheid
en dat ze met elkaar iets moeten oplossen.
Mooi is dat in deze tijd van nood de solidariteit weer toeneemt. Zoiets gebeurde ook in
de oorlog.” Of er dit jaar een toespraak komt,
is te betwijfelen. De coronacrisis beperkt
onze ‘vrijheid’ momenteel. “Dat is nu noodzakelijk. In bijzondere tijden vinden mensen het
prettig dat er een overheid is en leiderschap.
Ik ben er ook blij mee. Ik ben 88, ik moet het
virus echt niet krijgen.” Hij waagt zich niet
aan de voorspelling hoe covid-19 onze
wereld zal veranderen. “Want we hebben

zoiets nog nooit meegemaakt. Misschien zijn
we het volgend jaar alweer vergeten. Of zeggen we: ‘We gaan vaker thuiswerken, dat is
beter voor het milieu.’ Want vergeet niet: het
klimaatprobleem is veel ernstiger dan het
coronaprobleem.” Ook dat wil Terlouw nog
maar eens gezegd hebben.
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