Speurtocht op ’t Ross

Thank You! Thank You!
Marie Lievestro-Schols

Deze bijdrage verhaalt van een zeer bijzondere speurtocht naar het verleden, op zoek naar
tastbare herinneringen aan de laatste oorlogsdagen in onze streek…

D

at wij, op een zonnige zaterdag in februari, ronddoolden op het landgoed
van Huize ’t Ross in Laren, had de
volgende reden.
Per e-mail ontving het Historisch
Genootschap een verzoek vanuit
Canada of het mogelijk was na te
gaan, of zich op genoemd terrein
nog de boom bevond waarin een
Canadese soldaat, Hank Bernaski
genaamd, zijn naam, woonplaats
alsmede land van herkomst had
gekerfd, tijdens zijn legering op
Huize ’t Ross in 1945, dus tweeënzestig jaar geleden.
Ontdekking op ‘t Ross
Dit verzoek, vanuit Canada, kwam
tot ons via de kleinzoon van de
inmiddels 94-jarige bevrijder en
intrigeerde ons dermate, dat we
besloten zelf op onderzoek uit te
gaan.
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De mail had als bijlage een krantenknipsel met een foto van de
bewuste boom, want wat was het
geval;
Zevenendertig jaar na de oorlog
kwam op ’t Ross, dat toen “De
Vluchtheuvel” heette en dienst
deed als bijbelstudiecentrum en
conferentieoord en in handen
was van de organisatie Reaper’s
Fellowship, het echtpaar Peters
uit Ellenton, Florida, logeren om
gedurende een week of zeven deel
te nemen aan een conferentie. Zij
ontdekten bij toeval de bewuste
boom met inscriptie en werden
erg nieuwsgierig naar het verhaal
erachter. Zij maakten een foto van
de boom en stuurden deze, bij
terugkomst in hun land, naar een
plaatselijk dagblad in de hoop dat
Hank Bernaski zou reageren. En
dat geschiedde.
Op speurtocht

Nu de heer Bernaski echter hoog
bejaard is, wilde zijn kleinzoon
hem graag verrassen door hem, zo
mogelijk, nogmaals te laten zien
hoe de situatie momenteel is.
Mijn man en ik liepen dus op die
bewuste zaterdag op het behoorlijk
zompige terrein van Huize ‘t Ross.
Nadat we kennis hadden gemaakt
met de nieuwe eigenaren de heer
en mevrouw Nan-Olthoff, zochten
wij naar een, zo wij meenden, toch
wel forse beuk met de bewuste
inscriptie. Helemaal opgetogen
waren we, toen we op afstand
meenden de boom te hebben gevonden.
Maar dichterbij gekomen bleek dat
meer van de destijds daar gelegerde militairen hun initialen hadden
achtergelaten. Lichtelijk teleurgesteld zagen we ook dat tijdens de
laatste storm een paar kolossale
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bomen het loodje hadden gelegd.
We vreesden dus het ergste.
Toch hebben we foto’s gemaakt,
o.a. van de boom met de andere
initialen en van het huis zelf en de
omgeving, in de hoop dat bij het
zien daarvan bij de heer Bernaski
weer herinneringen zouden boven
komen.
Toch goed nieuws
Dat het toch nog goed is gekomen
danken wij aan een telefoontje van
de eigenaren, die naar aanleiding
van ons verhaal enthousiast geworden, hun terrein nog eens zijn
gaan verkennen. En, oh wat leuk,
de bewuste boom alsnog hebben
gevonden.
Dus togen wij opnieuw richting ‘t
Ross. Mevrouw Olthoff ontving
ons allervriendelijkst met een kop-

je koffie en liep daarna samen met
ons, begrijpelijk best een beetje
trots, richting de betreffende beuk.
En, ja hoor….nog voortreffelijk
leesbaar openbaarde zich daar,
na tweeënzestig jaar de volgende
tekst: H. BERNASKI – SOURIS
(MAN)- CANADA.
De foto’s zijn inmiddels richting
Canada en uit de correspondentie
die daarop volgde onderstaand een
kleine bloemlezing.
Kleinzoon Tyler Crozier mailde
ons:
THANK YOU! THANK YOU! Ik
kan niet geloven dat het is gelukt. Toen ik de foto’s zag, kreeg
ik koude rillingen. Het was heel
emotioneel. Ik kan niet in woorden
uitdrukken hoe dankbaar we u zijn
en wat dit voor ons betekent.

Mijn grootvader is nog steeds trots
op wat hij, mede voor uw land,
heeft gedaan. Veel Canadezen van
mijn leeftijd waarderen dat niet
genoeg. Misschien dat deze foto’s
daarbij helpen.
Wij zullen dit nooit vergeten. In de
komende weken gaan we grootvader bezoeken, hij woont twee uur
rijden bij ons vandaan. Hij praat
moeilijk maar hopelijk komen bij
het zien van de foto’s veel herinneringen bij hem boven.
Mijn grootvader diende in het
First Division Service Corps en
kwam met zijn divisie in 1942 aan
in Italië en vocht in de frontlinie
tot 1945. Hij was chauffeur van
een munitietruck en begeleidde
grote munitietransporten naar de
soldaten aan het front.

De beuk links op bovenstaande foto
bevat de inscriptie
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