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Toespraak burgemeester Ramaekers 

Dodenherdenking 2022, Gulpen-Wittem 

 

Ik heb nooit oorlog meegemaakt. Toen ik in 1966 geboren werd, lag de 

Tweede Wereldoorlog ‘al’ ruim 20 jaar achter ons. Al, zeg ik met nadruk. 

Want als kind lijkt 20 jaar heel lang. Het was iets van de vorige 

generatie. Van mijn vader en moeder, van mijn opa’s en oma’s. Ik leefde 

in volledige vrijheid, oorlog was heel ver van mijn bed.  

Mijn generatie gaat meemaken dat we in een wereld leven waarin 

niemand meer de Tweede Oorlog heeft meegemaakt. Toch zit die oorlog 

in ons. We hebben de verhalen erover gehoord, telkens weer, en ik heb 

waarschijnlijk onopgemerkt ook de pijn ervan gevoeld. Omdat het, toen 

ik werd geboren, PAS 20 jaar geleden was. Hoe zeer de oorlog toen nog 

nadreunde, is me nu pas duidelijk. Nu ik ouder word en moeder ben. 

Moeder van jong volwassenen, zoals die jonge mensen die zo’n 80 jaar 

geleden naar het front werden gestuurd. Om te vechten, om hun leven te 

geven voor vrijheid.  

De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt steeds groter, maar de 

afstand tot oorlog lijkt voor het eerst in mijn leven, juist kleiner te worden. 

Wat we altijd uitbundig hebben gevierd op 5 mei krijgt weer meer 

betekenis dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Omdat ondanks alle 

verhalen die we hoorden en de lessen die we daaruit leerden, onze 

vrijheid vanzelfsprekend leek.  

Toch is sinds 1945 de wereld nog geen enkele dag vrij geweest van 

oorlog. Maar op een of andere manier bleef het de ver van mijn bed 

show. Totdat op 24 februari van dit jaar, op óns continent, aan de rand 

van Europa, een wrede oorlog uitbreekt.  
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Charkov, Marioepol, Luhansk, Boetsja, ik had er eerlijk gezegd nog nooit 

van gehoord. Nu staan deze namen synoniem voor wreedheid, voor 

gruwelijke beelden, maar ook voor moed en strijdvaardigheid. In de 

straten van Kiev bijvoorbeeld strijden dappere burgers van Oekraïne de 

strijd van hun leven. Niet alleen om te overleven. Nee, ze vechten voor 

hun droom om ooit een welvarend land te worden dat gestoeld is op 

Europese waarden als democratie, gelijkheid, een vrije rechtsstaat en 

respect voor mensenrechten. Zij vechten voor wat wij al 77 jaar vieren: 

vrijheid.  

Dat uitbundige vieren heeft ongetwijfeld te maken met de grote waarde 

die we daaraan hechten. Als je aan Nederlanders vraagt wat ze goed 

vinden gaan in hun land en waar ze trots op zijn, dan noemen ze 

opvallend vaak “vrijheid”, zo blijkt uit onderzoek. Daarmee bedoelen we 

dingen als de ‘vrijheid te gaan en te staan waar je wilt, keuzevrijheid en 

aan niemand verantwoording hoeven afleggen.’ Vrijheid is het vermogen 

om je leven in te vullen zoals je zelf wil, zonder dat de overheid of 

andere instanties daarbij tussenbeide komen.  

Deze manier van denken over vrijheid is na de Tweede Wereldoorlog 

dominant geworden in heel Europa. Ze past goed bij onze manier van 

leven. Maar ik ben opgegroeid in een wereld die ook in toenemende 

mate individualistischer is geworden. Dankzij de groeiende welvaart nam 

de noodzaak om in moeilijke omstandigheden een beroep te doen op 

familie of de kerk sterk af. In toenemende mate konden we zeggen: dat 

bepaal ik zelf wel! Een ontwikkeling die beslist waardevol is, omdat het 

ook heeft geleid tot meer tolerantie ten aanzien van zaken die nog niet 

zo lang geleden onbespreekbaar waren, zoals het homohuwelijk of 

abortus.  
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Maar de coronacrisis heeft ook de schaduwkant van deze individuele 

vrijheid scherper in beeld gebracht. En iets fundamenteels bloot gelegd: 

namelijk dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Want ons 

gedrag heeft bijna altijd een impact op anderen. Dus de uitspraak: ik 

bepaal zelf wel wat goed voor mij is, heeft ook effect op anderen. Eigen 

verantwoordelijkheid leidt daarom niet perse tot vrijheid maar tot 

‘dictatuur van het eigenbelang’, zoals NRC journalist Tom-Jan Meeus het 

uitdrukt. Dat is wel iets om over na te denken.  

Is vrijheid in een moderne, complexe miljoenensamenleving dan een 

luchtkasteel? Nee, helemaal niet. Vrij zijn is niet zozeer leven zonder 

regels, maar wel dat je controle hebt over de manier waarop die regels 

worden gemaakt. Vrijheid is alleen mogelijk in een democratische staat, 

waar alle burgers een gelijke inbreng hebben bij het maken van de 

wetten.  

U denkt misschien: hoe kunnen wetten en regels onze vrijheid nu 

vergroten? Dat lijkt op het eerste gezicht tegendraads. Maar een 

alledaags voorbeeld kan dat verduidelijken: de verkeersregels. Op weg 

moeten we ons aan allerlei regels houden: we moeten aan de 

rechterkant van de weg fietsen of rijden, we moeten wachten bij een 

rood stoplicht, enzovoort. Dit alles lijkt misschien onze vrijheid in te 

perken om zo snel mogelijk van A naar B te gaan. 

Maar is dat ook echt zo? Stel dat er helemaal geen regels waren, dan 

zou het al snel een complete chaos worden op de weg. Met andere 

woorden: regels beperken onze vrijheid niet, ze helpen ons juist om ons 

doel te bereiken.  

Als we vanuit dat perspectief naar vrijheid kijken, dan kunnen we 

constateren dat de gewone burgers in 1945 door het herstel van de 

democratie weer controle kregen over de manier waarop ze werden 
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bestuurd. Precies dat is waarom Oekraïne zich heldhaftig verweert tegen 

de verschrikkelijke invasie van tirannie. Oekraïners hebben aan den lijve 

ondervonden wat het betekent om je los te maken uit een totalitair 

regime en de weg in te slaan richting democratie. Wat in Oekraïne wordt 

verdedigd, is democratie en vrijheid. Voor die vrijheid, ook voor Europa, 

vechten ze met hun eigen leven. Dat is indrukwekkend.  

Deze oorlog op 1400 km van de Nederlandse grens, laat zien dat vrijheid 

geen vanzelfsprekendheid is, en democratie geen rustig bezit. Het blijkt 

vrij eenvoudig om deze grondrechten in luttele weken weg te vagen.  

In Nederland wordt er veel geklaagd over de politiek en het bestuur. Het 

vertrouwen in de overheid is niet eerder zo laag geweest. Toch valt die 

kritiek weg bij het gegeven dat Nederland nog steeds een democratisch 

en vrij land is. 

Waard om voor te vechten, zoals ooit dappere mensen hebben gedaan 

zodat wij in vrijheid mogen leven. Mannen en vrouwen van toen, die we 

vandaag herdenken, mannen en vrouwen van nu die zich ergens op de 

wereld, ook op dit moment inzetten voor vrijheid.  

Laten we deze bijeenkomst vandaag, 77 jaar na de Tweede 

Wereldoorlog, gebruiken om het belang van de democratie te 

onderstrepen. Juist nu staat de oorlog van toen, met al zijn 

verschrikkingen dichterbij dan ooit. Juist nu besef ik wat het betekent als 

je kind of je man naar het front wordt gestuurd. Juist nu voel ik meer dan 

ooit dat we zuinig moeten zijn op onze vrijheid en democratie. We 

moeten haar voeden, koesteren, met respect behandelen en doorgeven 

aan onze kinderen en aan iedereen die vanuit onvrijheid is gevlucht. 

Want dat we zelf mogen kiezen hoe we ons leven leiden, dat gun ik u, 

jou, mij en mijn kinderen. Dat gun ik iedereen. Het is ons kostbaarste 

bezit. 


