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Vrijheid vraagt inzet en
verantwoordelijkheid
• Oud-minister Hirsch Ballin

pleit voor een diepere beleving
van Bevrijdingsdag

Patrick van ’t Haar

Leeuwarden |De oorlog heeft Neder-
land geconfronteerd met de kwets-
baarheid van recht en vrijheid. Dat
kwam door de bezetting, maar ook
door de vele slachtoffers die het ge-
volg waren van de oorlog. Zoals het
grote aantal joodse slachtoffers dat
vanuit Nederland gedeporteerdwerd
en niet meer terugkwam.

Dat zei Ernst Hirsch Ballin giste-
ren in zijn 5 mei-lezing in de Dorps-
kerk Huizum in Leeuwarden. De le-
zing werd voor de vierde keer gehou-
den. Hirsch Ballin is oud-minister
voor het CDA en hoogleraar Recht
aan de Universiteit van Amsterdam
en de Katholieke Universiteit van Til-
burg. ‘5 mei, feest der erkenning’,
was het thema van zijn lezing.

Hirsch Ballin is zelf de zoon van
een uit Duitsland gevluchte jood en
een katholieke moeder. ,,Mijn vader
was een van hen die aan de deporta-
tiewist te ontkomen.Degrote aantal-

len slachtoffers laten zien dat het
geen bijkomstigheid was die ons is
overkomen.”

Europese rechtsordeEuropese rechtsorde
Hirsch Ballin pleitte voor een inhou-
delijkere beleving van Bevrijdings-
dag. ,,Bevrijdingsdag te gemakkelijk?
Vrijheid die we te danken hebben
aan hen die ons bevrijd hebben? Die
wij alleen maar hoeven te vieren?
Ook in deze eeuw kennen we angst

Ook in deze eeuw
kennen we angst
en geweld die de
verhoudingen
tussen mensen
verstoren

en geweld die de verhoudingen tus-
sen mensen verstoren.”

Hirsch Ballin trok een vergelij-
king met het Europa zoals we dat nu
kennen. Hij refereerde aan het wan-
trouwen jegens Europa, noemde de
brexit en de roep om Europa de rug
toe te keren. ,,De bevrijding heeft in
1945 plaatsgevonden. En het heeft
de mensen geïnspireerd tot het vor-
men van een nieuwe Europese
rechtsorde. Zo is namelijk de Raad
van Europa begonnen. Niet alleen
omhandel te bevorderen. De basis is
dat er een nieuwe rechtsorde moest
komen met respect voor ieder men-
senleven. Welvaart is daarin belang-
rijk, maar het kernpunt was het in-
zicht dat in de eeuwen ervoor wel-
vaart werd gezocht ten koste van an-
deren.”

Vrijheid vraagt inzet, aldusHirsch
Ballin. ,,Als de opvatting van vrijheid
is dat je alles doetwat jewilt, dan ver-
dwijnt verantwoordelijkheid achter
de horizon. Vrijheid is de ander er-
kennen.”

Volgend jaar zal de voormalige
Belgische premier Guy Verhof-
stadt de vijfde 5 mei-lezing hou-
den in de dorpskerk van Huizum

Oud-minister Ernst Hirsch Ballin houdt zijn 5 mei-lezing in de Dorpskerk Huizum. ,,Vrijheid is de ander er-
kennen.” Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen


