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Toespraak Gerdi Verbeet 

(Gesproken woord geldt) 

 

(Online) Bijeenkomst organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen  
27 maart 2021 

 

Beste vrienden van vrede en vrijheid, 

Heel bijzonder om u opnieuw via deze digitale weg te mogen toespreken. Fantastisch dat 

u er allemaal bent. Voor zover wij hebben kunnen nagaan 

is dit met meer dan 240 mensen in deze livestream de drukst bezochte bijeenkomst van 

4 en 5 mei organisatoren in de geschiedenis comité.  

En aangezien ik u vandaag voor de laatste keer in de hoedanigheid van voorzitter van 

het comité mag toespreken, houd ik me dus aan het adagium dat je op je hoogtepunt 

moet stoppen. Waarvan akte.  

Graag zou ik willen beginnen om u hartelijk te bedanken voor uw geweldige inzet. 

Het is dankzij u dat in alle gemeenten van Nederland de herinnering aan de 

slachtoffers van de oorlog levend gehouden wordt. En dankzij uw inzet wordt elk 

jaar door heel Nederland de vrijheid gevierd. Ook als dat als gevolg van de 

coronamaatregelen helemaal anders gaat dan we allemaal zouden willen.  

Afgelopen jaar hebben we al laten zien dat we er ondanks de beperkingen toch in 

zijn geslaagd om op 4 en 5 mei op een passende manier stil te kunnen staan bij 

onze vrijheid. Vandaag nemen we u mee langs verschillende initiatieven en 

aanbevelingen die u kunnen inspireren bij uw voorbereidingen op wederom een in 

organisatorische zin ingewikkelde herdenking en viering.  

Juist daarom ben ik er ook heel blij mee dat er deze keer weer een spreker is die 

zelf vanuit het lokale perspectief tips kan geven over herdenken op afstand.  

Sandra van Vianen neemt ons als organisator van de jaarlijkse herdenking van het 

bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag mee langs de keuzes die zij heeft 

gemaakt bij de vormgeving van deze bijzondere herdenking. Ook heeft zij veel 

ervaring opgedaan bij de organisatie van de herdenking in de gemeente Delft.  
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Ik hoop ook dat u veel inspiratie haalt uit de voordracht van de jaarthematekst door 

onze denker des vaderlands Daan Roovers.  

Daan draagt deze officiële titel tot komende donderdag, dus we zijn precies op tijd 

om haar in deze bijzondere functie te horen spreken.  

En ook voor Daan gaat dus op dat zij precies op haar hoogtepunt stopt.  

In de afgelopen zes jaar heb ik het voorrecht gehad om als voorzitter van het 

Nationaal Comité heel veel betrokken mensen te mogen ontmoeten. Door al die 

ontmoetingen voel ik me onderdeel van een gemeenschap die pal staat voor de 

normen en waarden waarmee we in ons land leven. U bent daar de hoeksteen van.  

U bent mijn en elkaars bondgenoot.  

Die vreselijke Tweede Wereldoorlog is voor ons allemaal een reden om op elkaar te 

letten, om energie te willen steken in de samenleving.  

Het is daarbij essentieel dat we oprechte interesse tonen in de verhalen en 

ervaringen van anderen. Binnen families, maar ook breder.  

Het gaat erom dat we naar elkaar luisteren, vragen stellen en proberen ons in de 

ander te verplaatsen. De verhalen blijven vertellen, zodat iedereen kan weten wat 

er gebeurd is.  

Zorgen dat jongeren zich uitgenodigd voelen om zelf vragen te stellen en de 

verhalen verder te brengen. De meeste mensen die die tijd actief hebben 

meegemaakt zijn niet meer onder ons, maar hun kinderen dragen vaak de littekens 

van wat hun ouders is aangedaan. En hoe ouder je wordt, hoe zwaarder dat kan 

wegen. Zo raakt dat ook weer de volgende generatie.  

Maar het gaat zeker niet alleen om negatieve ervaringen: die zware periode is ook 

een tijd die ons kan inspireren, waar we kracht uit kunnen putten. Er was immers 

ook verzet. Er waren ook mensen die er bewust voor kozen zich met gevaar voor 

eigen leven in te zetten voor anderen. En er was de wederopbouw. 

Dat kan je aan het denken zetten over de keuzes die je zelf maakt.  

En over de vraag, of je wel genoeg aan de ander denkt en niet alleen aan jezelf.  
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Want uiteindelijk gaat het bij herdenken niet alleen om stilstaan bij wat er toen is 

gebeurd, maar zeker ook om wat ons dat leert over de tijd en de samenleving 

waarin we nu leven. Want we kunnen leren van de energie en het optimisme van 

onze grootouders. 

Dank u wel.  

 

 

 

 

  

 


