VETERAAN DIE ONTSNAPTE UIT BRITS RUSTHUIS
VOOR D-DAY HERDENKING IN FRANKRIJK
“Ik vermoed dat ze kwaad zullen zijn”
•
•
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De échte held van de 70ste verjaardag van D-Day was Bernard Jordan. De 89-jarige Britse
oud-strijder ontsnapte uit zijn rusthuis in het Engelse Hove om de herdenking te kunnen
bijwonen. 'Ik had de tijd van mijn leven en zou het morgen opnieuw doen', vertelt hij bij zijn
triomfantelijke terugkeer.
De veteraan lapte het verbod van zijn rusthuis om in Normandië de herdenking van de
geallieerde landing bij te wonen, deskundig aan zijn laars. Hij ontsnapte om twaalf uur later in
Frankrijk op te duiken. Hij wilde zich koste wat het kost met zijn vroegere kameraden naar
Normandië begeven. Hij wist donderdagmorgen - met zijn medailles onder zijn overjas
verborgen - uit de instelling te raken en in een bus te stappen die naar Ouistreham (‘Sword
Beach’) reed.
In de vooravond sloeg het personeel van het rusthuis in Hove, in het zuidoosten van Engeland,
alarm. De politie van Sussex zocht het hele gebied af en informeerde tevergeefs bij
busmaatschappijen en taxibedrijven.

Uiteindelijk werd de man gelokaliseerd, veilig en wel, temidden van zijn kameraden van DDay. Volgens de politie kreeg het rusthuis een telefoontje van een andere veteraan. Die
verzekerde dat de ontsnapte zich goed hield en veilig zou terugkeren eenmaal de ceremonies
achter de rug zouden zijn.
Triomfantelijke terugkeer
Jordan werd zaterdagochtend triomfantelijk onthaald bij zijn terugkeer naar het rusthuis. 'Ik
verwacht dat ik in de problemen zit en dat ze kwaad zullen zijn op mij, maar het was het
waard', zegt de goedlachse man.
De man zegt van elke minuut genoten te hebben. 'Het was heel belangrijk voor mij om erbij te
zijn', zegt hij. 'Het was een ongelofelijke ervaring. Ik heb zoveel bijzondere mensen ontmoet,
van andere veteranen tot danseressen.'
Zijn vrouw was op de hoogte van de 'Great Escape' van haar man. 'Ze steunde me en daar ben
ik haar heel dankbaar voor. Ik zou het morgen opnieuw doen, daar twijfel ik niet aan.'

