
In vrijheid kiezen (4 mei herdenking) 

Goedenavond allemaal, Fijn dat u hier bijeen bent gekomen bij het Etty Hillesum 
gedenkmonument… 


Als vrijwilliger heeft men mij gevraagd hier een paar minuten iets te zeggen als 
inleiding op deze herdenking. Een herdenking die, zoals u waarschijnlijk bekend is 
een thema draagt, namelijk in vrijheid kiezen. En hoewel er een overduidelijke 
relatie is met ons kiesrecht en hoe lang we dat al hebben, is dat voor mij niet direct 
de belangrijkste associatie.


Maar terwijl ik zo dat thema een tijdje meedroeg… was er wel Iets anders wat 
resoneerde.


Even geleden, na een vrijwilligersbijeenkomst, vertelde iemand me hoe Etty 
indertijd in Westerbork het aanbod kreeg om om te vluchten en onder te duiken. 
En hoewel ik dat ergens wel vaag wist kwam het nu indringender bij me binnen. 


Want…Zoals we weten heeft ze , op 1 van de meest onvrije plekken ter wereld op 
dat moment, toch ‘in een bepaalde vrijheid” besloten  van dat aanbod geen 
gebruik te maken….  nou… dan is dit thema  “in vrijheid kiezen”  wel wakker bij 
mij.


Want…”hoe vrij moet je wel niet zijn, om tegen alle evidenties in, die keuze te 
maken, die zij gemaakt heeft. Of anders gezegd, waar moet je vrij van zijn om echt 
te kunnen kiezen…? 


Dus hier staan we….in alle vrijheid….bij dit monument… kunnen we vrij over de 
IJssel turen… En dat is ook echt een heel groot goed, begrijpt u mij niet verkeerd, 
ik zou zelfs willen zeggen dat voor mij het besef, van de werkelijke waarde daarvan  
alleen maar groter wordt…. 


En toch…. ….is er ook dat ongemak,  die onrust, dat stemmetje wat van Etty zou 
kunnen zijn en dat zegt…. “ ja ja vrijheid ok, je kunt wel kijken naar de ijssel, maar 
zie je m ook echt stromen”…we kunnen ons onze vrijheid wel bedenken…maar 
kunnen we m ook echt leven? ….Zijn we daarvoor vrij genoeg.. van binnen? Of zal 
ik dan …als ik echt naar binnen ga bij mezelf…ontdekken dat ik vooral struikel 
over het prikkeldraad wat ik zelf heb aangebracht.


Misschien wel om mijn ideeën te beschermen, of die van u buiten de deur te 
houden of misschien angstvallig mijn verworvenheden  vast te willen houden…


Het lijkt me dat deze uiterlijke vrijheid die wij ervaren voor ons geen eindpunt is 
maar een beginpunt om, bijvoorbeeld, bij onszelf naar binnen te gaan en ons af te 
vragen hoe vrij we zijn in ons hoofd en in ons hart.    


