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“Ik heb de oorlog niet zo zeer meegemaakt. Ik ben de Tweede 

Wereldoorlog.”, Een uitspraak van schrijver Harry Mulisch.  

 

Mulisch vader werkte samen met de nazi’s, terwijl zijn moeder 

een joodse was.  

Door zijn contacten kon Harry's vader zijn moeder redden, maar 

hij kon niet voorkomen dat zijn grootmoeder en 

overgrootmoeder en andere familieleden naar een 

concentratiekamp werden gedeporteerd en vermoord. 

 

De Tweede Wereldoorlog is het grote thema in Mulisch’ 

boeken, waarvan ‘De Aanslag’ het meest bekend is.  

Hij schrijft over goed, fout, schuld en verantwoordelijkheid.  

En hoe ingewikkeld het is hierover te oordelen.  

Dat geldt in een oorlog.  

Maar zeker ook daarna. 

Ook 76 jaar later. 

 

Jullie, hier aanwezig, schoolkinderen uit Amersfoort en Leusden 

zijn net zoals ikzelf, van na de oorlog. En er komen steeds meer 

mensen bij die van ‘na de oorlog’ zijn. 
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Misschien hebben jullie opa’s en oma’s de Tweede 

Wereldoorlog meegemaakt of vertellen zij de verhalen van hun 

ouders.  

Dankzij die verhalen blijven we ons bewust van wat er is 

gebeurd. 

Bewust van waartoe mensen in staat zijn. 

 

Ook al blijft dat soms onbegrijpelijk ‘waar mensen toe in staat 

zijn’. De gruwelijke vervolging van Joden die leidde tot ‘de 

Holocaust’, de ‘Shoah’. Een ongekende genocide. De gaskamers 

van Auschwitz en andere vernietigingskampen. Behalve Joden 

werden ook anderen die door de nazi’s als mindere mensen, als 

‘untermenschen’ werden gezien vermoord; Roma, Sinti, Jehova’s 

getuigen, Sovjetsoldaten en anderen die volgens de 

verwerpelijke rassenleer onderaan de naziladder stonden. Maar 

ook mensen met een verstandelijke beperking of een 

psychiatrische aandoening werden het slachtoffer van de nazi 

moordzucht. Vandaag stonden wij 2 minuten stil bij al deze 

slachtoffers en bij  de militairen die sneuvelden in de strijd 

tegen de nationaalsocialistische terreur. We stonden ook stil bij 

hen die stierven door oorlogsgeweld in de afgelopen 76 jaar. 

Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar: ‘Na 75 jaar vrijheid. 
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We staan vandaag op een plek waar vele militairen die 

sneuvelden begraven liggen. Ook soldaten die zijn gesneuveld 

tijdens vredesmissies. Die buiten Nederland de vrijheid wilden 

brengen die ons zo dierbaar is. 

 

Deze plek en de Stille Tocht herinneren ons aan de Tweede 

Wereldoorlog. 

Hier op de grens van Amersfoort en Leusden waar zoveel is 

gebeurd. 

Waar Kamp Amersfoort een hel op aarde was, waar 45.000 

mensen gevangen zaten en waar 650 mensen zijn gestorven.  

 

Goed, fout, oordelen, veroordelen. 

Het gebeurde in de oorlog - Het gebeurt nu: 76 jaar na die 

oorlog. In ons land vangen we vluchtelingen en hun kinderen 

op die NIET van ‘na de oorlog’ zijn, maar juist een oorlog of 

terreur zijn ontvlucht.  
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Gelukkig zijn er ook de verhalen van mensen die zich verzet 

hebben, die niet lijdzaam toekeken maar handelden. 

Daar waar wij vandaag onze tocht zijn begonnen, bij Kamp 

Amersfoort, haalde in 1940 boer Evert Reemst elke dag met 

paard en wagen aardappelschillen op bij drie kampen van het 

Nederlandse leger.  

Dat bleef hij doen toen de kampen in mei 1940 in Duitse 

handen kwamen en het een concentratiekamp werd, Kamp 

Amersfoort. 

 

Vanaf die tijd nam boer Evert zijn zevenjarige zoon Jan mee op 

zijn schillenkar.  

Hij liet de Jan briefjes van gevangenen in en uit het kamp 

smokkelen.  

De SS-commandant Berg wist dat er brieven werden 

gesmokkeld, maar hij kon het lek niet vinden.  

Niemand verdacht de kleine Jan, die met gevaar voor zijn leven 

brieven in zijn sokken verstopte en in en uit het kamp 

smokkelde.  
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Van zijn zevende tot zijn tiende was hij de illegale postbode 

voor de gevangenen.  

Jan hoorde en zag gruwelijke dingen.  

Hij was jonger dan jullie, de aanwezige kinderen. 

Maar dankzij Jan en zijn vader kregen de dierbaren van de 

gevangenen een teken van leven. Zo hielden ze hoop op een 

weerzien. 

De Leusdense schrijfster José Huurdeman schreef een 

indrukwekkend boek over boer Evert Reemst en zijn zoontje.  

 

Het is een van de vele verhalen over de heldendaden waartoe 

gewone mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog in staat 

bleken.  

Sommige verhalen zijn wereldberoemd, het merendeel bestaat 

nog slechts als herinnering.  

Maar elk verhaal verdient het om verteld en herdacht te 

worden.  

Want elk verhaal maakt deel uit van ons verleden, van ons 

heden én van onze toekomst.  
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76 jaar geleden zei de wereld: ‘Dit nooit meer!’ 

Een paar jaar later werd het fundament voor onze vrijheid 

gelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

 

Van oorlog naar vrede. 

Van herdenken naar vieren.  

Van 4 naar 5 mei. 

Na de oorlog werden de twee momenten bepaald. 

Herdenken gebeurde vanaf het begin zoals wij het kennen.  

In stilte, vlaggen halfstok. 

Maar het vieren kreeg pas jaren na de oorlog een passende 

vorm. 

En dat is niet zo vreemd. 

 

Want hoe vier je een bevrijding als de littekens van de oorlog 

nog branden? 
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Hoe ging dat 76 jaar geleden? 

Hoe was het voor de Joodse of andere overlevenden van de 

afschuwelijke vernietigingskampen zoals Auschwitz, Sobibor of 

Treblinka? 

Hoe was het voor de overlevenden van Kamp Amersfoort? 

Hoe was het om weer een leven op te bouwen? 

Hoe was het voor hen die wachtten op de terugkeer van een 

geliefde?  

Hoe was het voor al die families in Nederland en voor de 

honderden families van geallieerde soldaten?  

Wanneer geef je de hoop op en begin je opnieuw? 

Hoe was het voor kleine Jan van Reemst?  

Lag hij ’s nachts wakker van wat hij had gezien in het Kamp?  

 

Hoe ga je om met de littekens van een oorlog?  

Hoe verwerk je wat je is overkomen?  

Wat is er nodig voor berusting, voor verzoening?  

Vervagen de littekens? 
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Of neem het verhaal van Fokko Dettmer.  

Hij herinnert zich wat er gebeurde als zijn moeder hem als 

vierjarig jongetje naar school bracht.  

Andere ouders deinsden achteruit als ze hen zagen.  

Alsof ze stonken, of een besmettelijke ziekte hadden.  

Tijdens het speelkwartier, wilden andere kinderen niet met hem 

spelen. Lang drukte Fokko het verleden weg.  

Pas na zijn pensionering besloot hij een blik te werpen in de 

achteruitkijkspiegel.  

Hij las alle 270 brieven die zijn vader vanuit verschillende 

gevangenissen aan zijn moeder gestuurd had.  

Ook verdiepte Fokko zich in de processtukken die hij van een 

amateur-historicus had gekregen.  

Daaruit begreep hij dat zijn vader bewaker was geweest in Kamp 

Amersfoort. Stel je eens voor dat je dat hoort over je eigen 

vader. 

 

Zijn vader had gevangenen getreiterd, mishandeld en vermoord.  

In het boek Liefdesbrieven van een kampbeul wordt pijnlijk 

duidelijk wat het effect van oorlogsdaden op latere generaties is. 

Als het gaat om slechte daden - om landverraders. Fokko werd 

zo ook een slachtoffer van zijn eigen vaders gruwelijke daden.  
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Maar ook als het gaat om verzetshelden werkt het verleden vaak 

door in de generaties na hen.  

 

Toen Hein, de zoon van Karel Brouwer die de spil was in het 

ambtenarenverzet, het boek kocht over de ondergrondse in 

Leusden, was hij zeer geëmotioneerd: ‘Een oorlog duurt 100 

jaar’, zei hij.  

Deze woorden troffen mij.  

Want ja, hij heeft gelijk, er zijn tweede, en soms zelfs derde 

generatie slachtoffers.  

 

Het duurde zo’n 60 jaar voordat Jan van Reemst, zoon van de 

schillenboer kon vertellen over wat hij had gehoord en gezien in 

Kamp Amersfoort 

Al die jaren zaten de herinneringen opgesloten in zijn hoofd. 

 

En ook pas na 59 jaar hoorden Nadezjda, Aleksandra en 

Valentina dat hun vader Dmitri Chmel op 12 juni 1945 in een 

Amerikaans legerhospitaal was overleden en hier op het Sovjet 

Ereveld in Leusden ligt begraven. Mijn gezin en ik hebben zijn 

graf hiernaast op het Sovjet Ereveld onlangs geadopteerd. 
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Dankzij het tomeloze speurwerk van Remco Reiding heeft 

Dmitri Chmel een gezicht en een geschiedenis gekregen en 

kunnen zijn drie dochters het eindelijk een plek geven. 

Inmiddels heeft Remco ruim 200 nabestaanden kunnen 

vertellen wat er met hun vader, grootvader of oom is gebeurd.  

 

Jaren na die vreselijke oorlog. 

 

Dankzij historici en onderzoekers en dankzij mensen als José 

Huurdeman en Remco Reiding krijgen feiten betekenis en 

worden herinneringen verhalen.  

 

Die verhalen, deze plek en het onlangs geopende nieuwe 

museum van Kamp Amersfoort helpen ons daarbij.  
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Die verhalen doen ons beseffen wat een oorlog met mensen 

doet.  

Eren, respecteren en ervan leren. 

Doen wat in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens is vastgelegd.  

Vrijheid en gelijkheid voor iedereen.  

Niet oordelen zonder iemand te kennen. 

Open staan voor andere ideeën en opvattingen. 

Wij zijn van na de oorlog. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat dat zo blijft. 

Dat gaat niet vanzelf. 

Kijk om ons heen. 

Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, 

vervolging en oorlog.  

Meer dan de helft van deze mensen is jonger dan 18 jaar. 

Ook dichter bij huis zijn vrijheid en gelijkheid soms ver te 

zoeken. 

 

Op social media bijvoorbeeld. 

Of op straat waar groepen anderen intimideren of bedreigen. 

Vanuit een ideaal, vanuit onvrede, of uit verveling. 

Als je een grote mond hebt, word je gehoord.  
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Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van strijden voor vrede 

en vrijheid. 

Dat kan nooit de drijfveer zijn geweest van het Leusdens verzet 

onder leiding van Karel Brouwer of van de risicovolle acties van 

boer Evert en kleine Jan.  

Dat kan nooit de overtuiging zijn geweest waarmee Dmitri 

Chmel naar het Front vertrok en zijn vrouw en 3 jonge dochters 

achterliet. 
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Aan deze mensen en aan alle slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en oorlogsgeweld zijn we verplicht onze 

verantwoordelijkheid te nemen. Onze vrijheid te koesteren en te 

beschermen. 

Ieder van ons speelt daarin een rol. 

Luister naar elkaar. 

Sta open voor de mening van anderen. 

Beslis niet op basis van populistische oneliners. 

Wees waakzaam voor waanzinnige complottheorieën die 

medemensen als misdadigers of kwaadaardig bestempelen. 

Daarmee zijn vele vervolgingen en genocides en is ook de 

Jodenvervolging ooit begonnen.  
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Volg niet kritiekloos populaire ideeën. 

Maar bedenk wat de gevolgen van een keuze kunnen zijn. 

Nu en later. 

Voor jezelf, voor een ander én voor onze samenleving.  

Laten we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor onze 

vrijheid. Laten we al deze belangrijke verhalen blijven vertellen. 

Aan elkaar en aan hen die na ons komen. 

 

Wij zijn van na de oorlog! 


