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Net naar de dodenherdenking zitten kijken. Indrukwekkend, op een doodstille en dit jaar ook bijna lege Dam. De
koning hield een mooie toespraak waarin het ging over vrijheid. Ik heb er tot zo’n tien jaar geleden nooit goed naar
kunnen kijken, naar de dodenherdenking. Alles wat met ‘de oorlog’ te maken had irriteerde. Films over de oorlog: aan
mij niet besteed; boeken over de oorlog: idem. Het ging er bij ons thuis vaak over. Mijn ouders hebben zich allebei, los
van elkaar want ze kenden elkaar toen nog niet, verzet. Mijn moeder door op de fiets midden in de nacht Joodse
kinderen van het station naar een onderduikadres te brengen. Mijn vader door actief mee te doen in het ondergrondse
verzet en later bij de Stoottroepen. Ze waren 17 toen de oorlog uitbrak en 22 toen die afgelopen was. Mijn moeder is
niet door de oorlog beschadigd, mijn vader wel. Ik denk dat hij qua karakter veranderd is door wat hij meemaakte,
autoritair, strak, veel plichtsbesef, veel chagrijn. Misschien had hij PTSS. Het ging bij ons thuis vaak over de oorlog. Door
Duitsland rijden voor een vakantie in Italië was al een opgave. Het woord ‘moffen’ is vaak gevallen tijdens die ritjes. Ik
deel mijn allergie voor ‘de oorlog’ met mijn twee oudste zussen. We reageren er hetzelfde op. Toen mijn moeder als
laatste van de twee stierf moesten we het huis leeghalen. Beschroomd begin je dan allerlei laadjes en kastjes te openen
die privé zijn. Maar het moet, niemand anders kan het doen. Je komt dan allerlei foto’s tegen van vroeger, zwartwit met
zo’n gekarteld randje. Dan zie je ze staan als jongverloofden, een paar jaar na de oorlog. Een paar om trots op te zijn,
want zou ik hetzelfde hebben gedaan in die oorlog? Zou ik me verzet hebben? Toch neemt die trots niet weg wat het
voor ons opgeleverd heeft door het gedrag van een vader.

Vrijheid is een groot goed, dat beseffen we vaak onvoldoende. Toen werd de onvrijheid opgelegd, zoals de koning zei.
Nu kiezen we samen voor de onvrijheid voor onze gezondheid. En de onvrijheid van nu is een peulenschil vergeleken
met de onvrijheid van toen.

Ik ben nu echt vóór het herdenken van de doden. Het is belangrijk dat te blijven doen al zijn de ooggetuigen bijna
allemaal dood. We mogen niet vergeten.


