
 
 

 
 

Mijn naam is Jan Willem Ruis en ik ben de achterkleinzoon van Opa 
Bos. Opa Bos werd op 19 jarige leeftijd opgepakt. Ondanks dat het voor 
mij alweer een aantal jaar geleden is dat ik 19 was, kan ik me nog 
herinneren wat mij die in die leeftijd bezig hield.  
 
Zo kwam ik net van school en kon ik gaan werken bij het bedrijf waar ik 
ook mijn stage had afgerond. Zoals iedere dag werd ik wakker, at ik mijn 
ontbijt en ging ik op mijn fiets naar mijn werk. En ik wist, dat ik aan het 
einde van de dag naar huis ging, kon gaan sporten of naar mijn vrienden 
kon gaan. In vrijheid, zonder beperkingen   
 
Mijn opa werkte ook op die leeftijd en naast dat hij zijn konijnen voerde 
zag zijn ochtendritme er ongeveer hetzelfde uit. Opa werkte bij 
scheepswerf Klop hier in Sliedrecht. En één van de dingen die mijn opa 
het meest is bijgebleven, of misschien wel het meest heeft geraakt, is dat 
hij van zijn bed werd gelicht door twee Duitsers toen hij eigenlijk moest 
gaan werken. Iets dat ik mij op dit moment haast niet voor kan stellen 
wat voor impact dat zou hebben. Op mijzelf, maar ook op de mensen die 
je achterlaat. Je ouders, je vriendin en alle ander mensen die dicht bij je 
staan.  
 
Waar ga ik heen? Kom ik nog wel thuis? Wat staat mij te wachten? 
Allemaal vragen waar je geen antwoord op heb maar die wel in 
gedachten spelen.  
 
Toen ik klaar was met mijn school en ging werken geloofde ik erin dat ik 
niet klaar was met leren. Ik geloofde dat het volgen van een opleiding mij 
in de toekomst iets zou opleveren.  
 
Hoe schril is het contrast tussen twee mensen die dezelfde leeftijd 
hebben maar waar 3 generaties tussen zitten? Mijn opa dacht op zijn 
negentiende aan het en nu en of hij thuis zou komen bij zijn familie en 
geliefden. Ik dacht aan de toekomst en hoefde mij over de dingen waar 
hij zich zorgde over maakte niet na te denken.  
 
Vrijheid, mijn opa en met hem velen, hebben gestreden voor generaties 
na hun. En daarom ben ik blij dat ik vandaag een bijdrage mag leveren 
aan dit moment. Een belangrijk moment ter nagedachtenis aan een 
indrukwekkende gebeurtenis in de geschiedenis. Ik ben blij dat ik 
vandaag de dag in vrijheid mag leven! 
 


