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‘…. And words are all I have….’ daar moest ik aan denken, een deel van een regel uit het liedje van the Bee Gees. Ik
moest eraan denken in de nasleep van de indrukwekkende dodenherdenking van gisteren, in de nasleep van de
woorden van onze koning en na het lezen van wat Arnon Grunberg erover schreef. Woorden volgens een
romanschrijver: ‘Sommige woorden kunnen mogelijk de wereld veranderen, ze kunnen ons troosten en onze tranen
drogen. Sommige woorden zijn geweerkogels, andere vioolklanken. Sommige kunnen het ijs rond het hart smelten en je
kunt zelfs woorden als reddingwerkers erop uitsturen als de dagen wreed zijn en wij misschien levend noch dood.’ Je
kunt denken: ‘och een liedje, och een roman’. Maar gisteren en vandaag werden die woorden gebruikt voor het
herdenken van een oorlog. Onze koning vond dat zijn overgrootmoeder Wilhelmina te weinig, of liever, geen woorden
van steun had gegeven aan vooral Joodse mensen die in Nederland achterbleven in grote ellende. Hij zei:
‘Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund,
al was het maar met woorden.’ En, voor de huidige tijd: ‘We moeten niet normaal maken wat niet normaal is.’ Een rode
draad door de hele dodenherdenking was dat we, nu de directe ooggetuigen aan het uitsterven zijn, niet moeten
vergeten en dat we moeten blijven herdenken door naar de kleine verhalen te blijven luisteren zolang het nog kan of die
kleine verhalen teruglezen als luisteren niet meer kan. Die verhalen werden gisteren op een groot scherm verteld door
zonen, dochters en kleinkinderen van overlevenden. Die overlevenden hadden aanwezig moeten zijn op de Dam. Nu
verschenen ze in beeld met degene die hun verhaal vertelde.

Arnon Grunberg hield de 4-mei lezing voor een lege Nieuwe Kerk: ‘Herdenken is ook altijd een manier om aan te geven
wie je níét wenst te zijn, maar wie je toch meent te kunnen worden. Geen herdenken zonder dit angstige vermoeden,
geen betekenisvol herdenken zonder gegronde vrees dat wij de toekomstige daders en hun helpers zijn.’ ‘Juist in deze
geseculariseerde tijden rust, meen ik, een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers om het goede
voorbeeld te geven, om het woord geen gif te laten zijn, om altijd voor ogen te houden dat de staat noodzakelijk is
maar tevens een potentieel kwaad dat met achteloze vanzelfsprekendheid mensen, bevolkingsgroepen kan
vermorzelen.’


