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Herdenking	  4	  mei	  2015	  	  
	  
Waar	  ik	  ook	  ben	  op	  4	  mei	  om	  acht	  uur	  ’s	  avonds,	  mijn	  gedachten	  gaan	  
altijd	  terug	  naar	  mijn	  schooljaren	  in	  Amsterdam.	  We	  hadden	  niet	  de	  
gewoonte	  naar	  de	  Dam	  te	  gaan.	  We	  herdachten	  de	  slachtoffers	  dicht	  
bij	  huis,	  net	  als	  u	  vanavond	  hier	  in	  Buitenveldert,	  wij	  destijds	  op	  de	  
Apollolaan,	  daar	  waar	  ook	  veel	  van	  mijn	  	  schoolgenoten	  van	  het	  
Amsterdams	  Lyceum	  heen	  gingen.	  Van	  sommigen	  waren	  de	  ouders	  
ook	  overlevenden	  van	  de	  holocaust,	  net	  als	  mijn	  vader,	  of	  mensen	  die	  
verzet	  hadden	  geboden,	  in	  de	  oorlog	  gevochten,	  of	  hulp	  gegeven	  aan	  
de	  vervolgden,	  zoals	  mijn	  moeder	  had	  gedaan.	  	  
	  
Als	  we	  stil	  bij	  het	  monument	  stonden,	  moet	  mijn	  vader	  hebben	  
gedacht	  aan	  zijn	  moeder,	  die	  niet	  terug	  was	  gekomen,	  en	  ik	  voelde	  
zijn	  verdriet	  dicht	  bij	  mij.	  Ieders	  gedachten	  mochten,	  ja	  moesten	  
uitgaan	  naar	  wie	  hij	  had	  gekend,	  of	  zou	  hebben	  gekend	  als	  de	  
moorddadige	  dood	  er	  niet	  tussen	  was	  gekomen.	  Dat	  is	  nog	  steeds	  zo.	  
Officiële	  instanties	  hebben	  omschreven	  wie	  worden	  herdacht,	  maar	  
dat	  is	  niet	  waar	  het	  op	  aankomt.	  We	  herdenken	  gezamenlijk	  omdat	  
zich	  tussen	  1933	  en	  1945	  in	  het	  hart	  van	  ons	  ogenschijnlijk	  
beschaafde	  werelddeel	  een	  ramp	  heeft	  voltrokken	  die	  elke	  
beschrijving	  tart,	  en	  nog	  een	  andere,	  niet	  minder	  wrede	  in	  Oost-‐Azië.	  	  
	  
Op	  school	  was	  er	  op	  4	  mei	  al	  een	  herdenking	  aan	  voorafgegaan	  van	  
de	  leerlingen	  en	  de	  leraren	  die	  niet	  terug	  zijn	  gekomen.	  Wij,	  de	  
kinderen	  van	  na	  de	  Bevrijding,	  wisten	  allemaal	  hoeveel	  er	  was	  
gebeurd,	  maar	  onze	  ouders	  wilden	  er	  niet	  meer	  veel	  over	  praten,	  wat	  
ze	  ook	  hadden	  meegemaakt,	  wat	  ze	  ook	  hadden	  gedaan.	  Er	  waren	  
geen	  video’s	  die	  ons	  het	  gruwelijke	  van	  de	  misdaden	  –	  de	  folteringen	  
door	  de	  Gestapo,	  het	  sadisme	  van	  kampbeulen,	  de	  wreedheid	  van	  de	  
verstikkingsdood	  –	  voor	  ogen	  voerden,	  zoals	  we	  nu	  van	  IS	  zien.	  
Mannen	  en	  vrouwen	  van	  het	  verzet	  en	  overlevenden	  gaven	  hun	  
energie	  vooral	  aan	  de	  wederopbouw.	  Wanneer	  ze	  nog	  leven	  konden	  
doorgeven,	  of	  idealen,	  was	  dat	  –	  dat	  vooral	  –	  wat	  hun	  leven	  inhoud	  
gaf.	  	  
	  
Nu	  wij,	  de	  scholieren	  van	  de	  naoorlogse	  generatie,	  ouder	  worden,	  
kunnen	  we	  er	  onze	  ouders	  geen	  vragen	  meer	  over	  stellen.	  Soms	  
komen	  we	  alsnog	  daarover	  met	  elkaar	  in	  gesprek,	  zoals	  ik	  onlangs	  
met	  de	  schoolvriend	  wiens	  vader	  een	  lid	  was	  van	  de	  Paroolgroep.	  
Maar	  het	  is	  goed	  zo:	  laten	  we	  dat	  gesprek	  met	  elkaar	  voeren.	  En	  laten	  
we	  ook	  proberen	  te	  begrijpen	  waarom	  onze	  ouders	  ons	  –	  intuïtief	  
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misschien	  –	  de	  ruimte	  hebben	  gegeven	  om	  ons	  eigen	  tijdstip	  ervoor	  
te	  vinden.	  Dat	  is	  de	  grote	  gift	  die	  de	  overlevenden	  ons	  hebben	  
meegegeven:	  de	  vrijheid	  om	  zelf	  ons	  levenspad	  te	  verkennen,	  onze	  
eigen	  wegen	  te	  volgen,	  levensdoelen	  te	  aanvaarden	  die	  niet	  klaar	  
lagen.	  	  
	  
De	  generatie	  die	  bezetting,	  oorlog	  en	  vervolging	  heeft	  doorstaan,	  was	  
in	  onze	  ogen	  wellicht	  ouderwets,	  gehecht	  aan	  traditionele	  
omgangsvormen,	  beleefdheden	  en	  gedragspatronen.	  Maar	  hun	  gift	  
voor	  ons	  was	  groots.	  Ze	  hebben	  ons	  in	  stilte	  een	  boodschap	  van	  hoop	  
meegegeven,	  hoop	  dat	  alle	  leed	  ten	  spijt	  er	  een	  kracht	  in	  
mensenlevens	  is	  die	  zich	  op	  de	  toekomst	  richt.	  Die	  kracht	  heeft	  
mensen	  in	  leven	  gehouden	  die	  naast	  zich	  de	  slachtoffers	  zagen	  vallen	  
in	  geweervuur,	  medegevangenen	  verloren	  aan	  wreedheden,	  
familieleden	  in	  treinen	  naar	  gaskamers	  weggevoerd	  zagen	  worden.	  
En	  die	  hoop	  die	  hen	  in	  leven	  heeft	  gehouden,	  hebben	  zij	  vertaald	  in	  
ruimte	  voor	  hun	  kinderen	  en	  hun	  leerlingen	  om	  eigen	  wegen	  in	  te	  
slaan,	  radicaler	  soms	  dan	  ze	  bevroedden.	  
	  
Dat	  te	  bedenken	  is	  wat	  we	  vanavond	  kunnen	  doen.	  Want	  ruimte	  voor	  
de	  toekomst	  zoeken,	  vrijheid	  vieren,	  kan	  zich	  niet	  losmaken	  van	  het	  
herdenken	  van	  de	  afgelegde	  weg	  en	  de	  doorstane	  pijn.	  Wie	  de	  hoop	  
verliest,	  verliest	  alles.	  Joodse	  inwoners	  van	  Duitsland	  en	  anderen,	  
zoals	  homoseksuelen,	  politieke	  opponenten,	  Roma	  en	  Sinti	  hielden	  na	  
1933	  nog	  jarenlang	  hoop	  op	  betere	  tijden.	  Het	  dagboek	  van	  Anne	  
Frank	  maakt	  steeds	  weer	  indruk	  op	  nieuwe	  lezers,	  omdat	  het	  meisje	  
in	  de	  benauwde	  kamer	  van	  het	  achterhuis	  hoop	  op	  een	  betere	  wereld	  
verwoordde.	  En	  met	  de	  dood	  voor	  ogen	  vochten	  militairen	  in	  
benarde	  situaties,	  bleven	  tijdens	  de	  deportatie	  de	  vervolgden	  nog	  
hopen	  op	  een	  goede	  afloop	  en	  een	  bevrijding	  uit	  hun	  ontberingen.	  De	  
bescherming	  van	  het	  recht	  was	  hun	  al	  jaren	  eerder	  ontnomen,	  er	  
waren	  geen	  instituties	  waarop	  ze	  konden	  vertrouwen,	  maar	  er	  bleef	  
hoop	  op	  redding,	  op	  een	  tijdige	  bevrijding,	  op	  een	  redder	  te	  midden	  
van	  de	  beulen,	  op	  een	  mirakel.	  Die	  Hoffnung	  stirbt	  zuletzt.	  
	  
De	  Bevrijding	  vervulde	  die	  hoop,	  al	  was	  het	  schoorvoetend.	  Wie	  
levend	  terugkwam	  uit	  de	  concentratiekampen	  in	  Europa	  en	  Indië,	  
moest	  zich	  zelf	  weer	  een	  plaats	  in	  de	  samenleving	  bevechten,	  de	  
staatloze	  vluchtelingen	  moesten	  lange	  procedures	  volgen	  om	  
Nederlands	  staatsburger	  te	  kunnen	  worden,	  en	  de	  meelopers	  gingen	  
verder	  alsof	  er	  niets	  anders	  gebeurd	  was	  dan	  een	  inval	  door	  een	  
buitenlandse	  agressor.	  Maar	  de	  vrijheid	  gaf	  ons	  land	  ruimte	  voor	  



	   3	  

nieuwe	  hoop,	  voor	  wederopbouw,	  voor	  mensen	  met	  Europese	  en	  
humanitaire	  idealen.	  Daarvoor	  wilde	  de	  generatie	  van	  onze	  ouders	  
ruimte	  maken.	  Het	  verleden	  was	  aanwezig,	  maar	  het	  mocht	  onze	  
toekomst	  niet	  blokkeren.	  Hun	  hoop	  was	  erop	  gevestigd	  dat	  wij	  –	  de	  
volgende	  generatie	  –	  zoiets	  nooit	  meer	  zouden	  hoeven	  mee	  te	  maken.	  
Ze	  wilden	  dat	  we	  ons	  goed	  schoolden,	  en	  ruimte	  vonden	  voor	  
creativiteit	  en	  persoonlijk	  geluk.	  Daarom	  bouwden	  ze	  niet	  alleen	  
huizen	  op,	  maar	  ook	  een	  rechtsorde	  die	  –	  nationaal	  en	  Europees	  –	  
fundamentele	  rechten	  beschermt	  en	  mensen	  vrijwaart	  van	  armoede	  
en	  geweld.	  Dit	  alles	  werd	  de	  belichaming	  van	  hun	  standvastige	  hoop	  
op	  betere	  tijden.	  
	  
De	  mensen	  in	  Midden-‐	  en	  Oost-‐Europa	  bleven	  daarvan	  intussen	  nog	  
decennialang	  verstoken.	  Na	  de	  bruine	  terreur	  volgde	  leninistische	  
repressie,	  maar	  zelfs	  decennia	  van	  totalitaire	  controle	  konden	  de	  
waakvlam	  van	  hoop	  er	  niet	  doven.	  In	  Midden-‐	  en	  Oost-‐Europa	  leefde	  
in	  de	  jaren	  zestig	  het	  verlangen	  naar	  vrijheid	  op,	  juist	  toen	  de	  
wederopbouw	  in	  West-‐Europa	  was	  voltooid	  en	  de	  naoorlogse	  
generatie	  zich	  de	  vraag	  stelde	  of	  er	  nog	  meer	  was	  dan	  bezadigde	  rust.	  
Hier	  in	  West-‐Europa	  radicaliseerden	  sommigen	  ter	  linker	  zijde,	  
anderen	  zochten	  verre	  horizonten	  op	  om	  hun	  idealen	  te	  realiseren,	  
zoals	  de	  kibboetsiem	  en	  hulp	  voor	  de	  Derde	  Wereld.	  Politiek	  
idealisme	  beleefde	  in	  Nederland	  gouden	  tijden	  –	  maar	  voortdurende	  
economische	  groei	  maakte	  het	  de	  politiek	  ook	  wel	  erg	  gemakkelijk	  
om	  kiezers	  positieve	  boodschappen	  te	  geven:	  meer	  collectieve	  
voorzieningen	  aan	  de	  ene	  kant	  van	  het	  politieke	  spectrum,	  minder	  
belastingen	  aan	  de	  andere	  zijde,	  een	  sympathieke	  mix	  daarvan	  in	  het	  
politieke	  midden.	  Voorspoed	  werd	  normaal.	  Een	  lange	  periode	  begon	  
waarin	  de	  hoop	  niet	  erg	  op	  de	  proef	  werd	  gesteld.	  	  
	  
De	  attractiviteit	  en	  de	  economische	  kracht	  van	  het	  Westen	  werden	  
een	  belangrijke	  factor	  in	  de	  snelle	  erosie	  van	  de	  communistische	  
regimes	  in	  Midden-‐	  en	  Oost-‐Europa.	  	  Maar	  ook	  daar	  was	  het	  vooral	  
de	  hoop	  op	  persoonlijke	  en	  politieke	  vrijheid	  die	  sterker	  bleek	  dan	  
alle	  repressie	  en	  intimidatie.	  Toen	  in	  1989	  de	  Muur	  werd	  
neergehaald,	  leek	  er	  geen	  reden	  meer	  om	  elkaar	  te	  sterken	  in	  hoop	  
op	  betere	  tijden:	  de	  vrijheid	  was	  daar,	  de	  geschiedenis	  	  klaar.	  Hoop	  
en	  idealen	  ruimden	  steeds	  meer	  het	  veld	  voor	  zelfgenoegzaamheid	  
en	  consumptie,	  ten	  koste	  van	  toekomstige	  generaties.	  Een	  periode	  
begon	  waarin	  roekeloosheid	  de	  economische	  en	  maatschappelijke	  
norm	  werd,	  en	  velen	  meenden	  dat	  beschermende	  rechtsregels	  wel	  
konden	  worden	  afgeschaft.	  	  



	   4	  

	  
Intussen	  weten	  we	  beter.	  Economische	  vrijheden	  zonder	  juridische	  
ordening	  brachten	  sociale	  rechtvaardigheid	  in	  Oost-‐Europa	  om	  zeep,	  
nieuwe	  media	  konden	  worden	  gebruikt	  om	  wederom	  
bevolkingsgroepen	  tegen	  elkaar	  op	  te	  zetten	  of	  de	  frustraties	  van	  
verliezers	  te	  mobiliseren.	  Antisemitisme	  heeft	  weer	  de	  kop	  
opgestoken,	  tegelijk	  met	  een	  gemene	  identificatie	  van	  “de”	  islam	  met	  
de	  religieuze	  pretenties	  van	  opruiingstechnieken.	  Het	  gemak	  
waarmee	  wapentuig	  en	  chemicaliën	  kunnen	  worden	  verhandeld,	  
heeft	  geleid	  tot	  een	  wereld	  waarin	  het	  geweld	  ons	  op	  de	  hielen	  zit	  en	  
waarin	  rond	  synagogen	  en	  openbare	  gebouwen	  veiligheidscontroles	  
een	  bittere	  noodzaak	  zijn	  geworden.	  	  
	  
Een	  kwart	  eeuw	  nadat	  hoop	  overbodig	  leek	  te	  zijn	  geworden	  omdat	  
de	  geschiedenis	  haar	  doel	  had	  bereikt,	  worden	  we	  geconfronteerd	  
met	  de	  vraag	  waar	  wij	  voor	  willen	  staan,	  voor	  wie	  we	  willen	  
opkomen.	  Dan	  helpt	  het,	  op	  een	  avond	  zoals	  deze	  te	  herdenken,	  en	  
weer	  te	  denken	  aan	  degenen	  die	  ons	  zijn	  voorgegaan	  in	  moed	  om	  te	  
strijden,	  in	  solidariteit	  met	  de	  vervolgden,	  in	  de	  tot	  het	  uiterste	  
volgehouden	  wil	  om	  te	  overleven	  en	  leven	  door	  te	  geven.	  
	  
Wat	  zich	  heeft	  afgespeeld	  in	  de	  Oekraïne,	  met	  het	  vliegtuig	  dat	  van	  
Amsterdam	  naar	  Kuala	  Lumpur	  zou	  vliegen,	  of	  in	  het	  Midden-‐Oosten	  
dag	  in	  dag	  uit,	  zou	  ons	  een	  hopeloos	  gevoel	  kunnen	  geven	  –	  maar	  als	  
we	  ons	  dan	  nog	  eens	  herinneren	  wat	  de	  strijders	  en	  de	  slachtoffers	  
van	  toen	  moesten	  trotseren,	  en	  dat	  zij	  hoop	  hielden	  tot	  het	  uiterste,	  
dan	  scherpt	  de	  herinnering	  onze	  blik	  voor	  heden	  en	  toekomst.	  En	  er	  
is	  reden	  weer	  hoop	  te	  putten	  uit	  idealen	  van	  medemenselijkheid.	  Wat	  
zijn	  er	  veel	  mensen	  die	  geruisloos	  steun	  geven	  aan	  eenzame	  mensen,	  
of	  te	  midden	  van	  puinhopen	  aan	  hen	  die	  hulp	  nodig	  hebben!	  Wat	  een	  
krachtige	  symboliek	  had	  het	  eerbetoon	  voor	  de	  stoffelijke	  resten	  van	  
de	  slachtoffers	  van	  die	  vliegramp!	  Wat	  een	  levensmoed	  tonen	  de	  
mensen	  die	  met	  hun	  kinderen	  op	  weg	  gaan,	  gevaarlijke	  zeeën	  
trotseren	  om	  hun	  kinderen	  een	  betere	  toekomst	  te	  geven!	  Wat	  een	  
toewijding	  tonen	  bestuurders	  die	  ook	  in	  de	  lastigste	  
onderhandelingen	  nog	  proberen	  een	  weg	  in	  de	  goede	  richting	  te	  
vinden!	  Wat	  een	  taak	  ligt	  er	  voor	  ons	  om	  niet	  alleen	  in	  de	  steden,	  
maar	  ook	  in	  de	  streken	  van	  ontvolking	  productieve	  energie	  los	  te	  
maken!	  Wat	  is	  het	  veelbelovend,	  onderwijs	  in	  dienst	  te	  stellen	  van	  
ontwikkeling,	  hier	  en	  elders,	  bijvoorbeeld	  voor	  vrouwen	  en	  meisjes	  
in	  de	  vluchtelingenopvang	  door	  de	  UNHCR!	  En	  wat	  goed	  zou	  het	  zijn	  
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om	  mensen	  te	  waarderen	  als	  ze	  niet	  alleen	  meer	  talen	  spreken,	  maar	  
ook	  meer	  talen	  verstaan.	  	  
	  
Een	  dodenherdenking	  is	  niet	  enkel	  verdrietig.	  Ze	  moet	  ons	  ook	  hoop	  
geven	  en	  moed	  om	  hoop	  door	  te	  geven.	  Twintig	  jaar	  geleden,	  toen	  we	  
vijftig	  jaar	  einde	  van	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  herdachten	  en	  vijftig	  
jaar	  Bevrijding	  vierden,	  leek	  het	  niet	  nodig	  bij	  de	  hoop	  stil	  te	  staan:	  
de	  wereld	  leek	  immers	  vanzelf	  op	  meer	  recht	  en	  vrijheid	  af	  te	  
stevenen.	  Dat	  is	  nu	  wel	  anders,	  maar	  dit	  mag	  geen	  reden	  zijn	  om	  bij	  
de	  pakken	  neer	  te	  zitten	  en	  ons	  over	  te	  geven	  aan	  cynisme	  of	  
onverschilligheid.	  Laten	  we,	  wanneer	  we	  vanavond	  weer	  de	  mensen	  
herdenken	  die	  niet	  terugkeerden	  van	  het	  front	  en	  uit	  de	  
vernietigingskampen,	  dankbaar	  zijn	  voor	  de	  hoop	  die	  ze	  tot	  het	  laatst	  
deelden	  met	  de	  overlevenden.	  En	  laten	  we	  de	  generatie	  die	  ons	  is	  
voorgegaan,	  dankbaar	  zijn	  voor	  de	  gave	  van	  hoop	  die	  ze	  aan	  ons	  
hebben	  doorgegeven,	  met	  het	  leven.	  	  
	  
	  
	  
Ernst	  Hirsch	  Ballin	  


