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Veteranen

Het blijft een mooie en belangrijke traditie in Nederland en zeker ook in Arnhem: het samen herdenken wat de gealli-
eerden voor ons land en voor Arnhem in het bijzonder, gedaan hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Toen sprongen ze - nog jonge mannen - uit vliegtuigen en zetten ze hun levens op het spel om de stad Arnhem te bevrij-
den. Nu lopen ze als veteranen weer in de straten waar ze toen zo veel tegenstand ontmoetten van de Duitsers, maar 
nu als helden. Ze stappen trots in een jeep of springen op hoge leeftijd uit een vliegtuig . Overal zijn ze welkom, in voet-
balstadions en cafés, bij burgemeesters en bij mensen die hen al jaren onderdak bieden tijdens hun dagen in Arnhem. 

Over veteranen gesproken: dit weekend mocht ik ook iets doen voor veteranen. Ik bedoel nu niet de oude soldaten, 
maar nóg oudere bomen in het park. Bomen die zo oud zijn, dat het verval al duidelijk zichtbaar is in de vorm van dode 
of soms zelfs afgebroken takken. In de stad zul je ze niet zo snel tegenkomen; met alle drukte aan mensen en verkeer is 
zo’n boom gevaarlijk en meestal al lang weggehaald. 
Maar in het park helpen we deze ‘veteranen’ juist overleven en zaterdag heb ik, samen met buurtbewoners, een ronde 
gemaakt in het bos van Park Zijpendaal. Daar staat een oude ‘scheidingslaan’ die bestaat uit beuken van ruim 200 
honderd jaar oud; krom en knoestig met paddenstoelen en holtes. Ingepakt door jongere bomen die snel naar het licht 
groeien, zullen deze oude bomen het niet lang meer volhouden. Maar we gaan ze nog een keer helpen. Andere bomen 
die met hun kroon in de weg staan van de bejaarde woudreuzen worden er deze winter voorzichtig tussenuit gekapt.
Op die manier zullen de oude beuken nog lang als trotse veteranen een onderdeel zijn van de historie van Zijpendaal.


