
De groentesoep 
van mijn vader

Deze maand zou ik een gastles geven aan studenten van het Scheepvaartcollege in Rotterdam, ter gelegenheid van 
75 jaar vrijheid in Nederland. Het was een krap uurtje in een overvolle agenda waar ik me bijzonder op verheugde, 
niet het minst omdat ik graag zie hoe jonge, frisse blikken aankijken tegen de onderwerpen waarmee ik me dagelijks 
bezighoud: vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. 

GASTCOLUMN

De les is afgezegd en dat is bijzonder spijtig. Tegelijker-
tijd vormt de reden van annulering misschien wel de bes-
te les over vrijheid die we op dit moment in Nederland 
kunnen krijgen. Ik heb het uiteraard over het coronavi-
rus dat als een onzichtbare vijand wereldwijd duizenden 
mensenlevens opeist, daarbij onze economie verstoort 
en sommige aspecten van ons dagelijks leven inmiddels 
heeft lamgelegd. 

De maatregelen om scholen en horeca te sluiten en bij-
eenkomsten af te lasten zijn ongekend. Voor heel veel 
Nederlanders is dit de eerste keer in hun leven dat er 
zo wordt ingegrepen in de vrijheid om hun dagelijkse le-
ven te ordenen. Weliswaar zijn de genomen maatregelen 
tijdelijk en dienen zij het hogere doel om levens te red-
den, maar de bijeffecten op mensen zijn desalniettemin 
meteen zichtbaar. Gelukkig laat het merendeel van de 
Nederlanders zich juist van zijn of haar beste kant zien, 
door zich aan regels te houden en solidariteit te tonen. 
Voor iedereen geldt dat het coronavirus een waardevolle 
wake-up call is als het gaat om onze vrijheid. Het sterkt 
immers ons collectief besef dat wij de tegenhanger hier-
van - onvrijheid - niet willen, nu we daar een glimp van 
hebben opgevangen, voor het eerst in ons leven. 

De meeste Nederlanders kennen de Tweede Wereldoor-
log enkel van aangrijpende verhalen en beelden. Lang-
zaamaan verdwijnen sporen van de oorlog uit het straat-

beeld en ons gedeeld geheugen. Tijdens de gastles was 
ik van plan om samen met de studenten vanuit het raam 
van de collegezaal naar de prachtige skyline van Rotter-
dam te kijken en dan een beroep te doen op het col-
lectieve voorstellingsvermogen. Want hemelsbreed staat 
het Scheepvaartcollege op nog geen twee kilometer van 
de brandgrens: het gebied dat Duitse bommenwerpers 
in mei 1940 een kwartier lang bombardeerden en daar-
mee volledig in de as legden. Meer dan achthonderd 
Rotterdammers kwamen toen om het leven. De stad lag 
opengereten en de wonden waren diep, maar als je nu 
naar buiten kijkt, is daar niets meer van te zien. Wel van 
dichtbij overigens. Een spoor van rode LED-lampjes door 
de stad laat het silhouet zien van de verwoesting. 

Ik ben één van die Nederlanders die niets anders kent 
dan een vrij en veilig leven. Toch kreeg ik de oorlog met 
de paplepel ingegeven, aan de keukentafel bij ons thuis. 
Mijn vader zat tijdens de oorlog samen met zijn moeder, 
broer en zus in een Jappenkamp, samen met duizenden 
andere vrouwen en kinderen. Zijn verhalen over die vre-
selijke tijd toonden mij kleine stukjes van wat die tegen-
hanger van een vrij en veilig leven nu is. Wat hij me ver-
telde over honger, bijvoorbeeld. Echte honger. Over hoe 
kinderen en zieken slakken moesten eten om toch nog 
eiwitten binnen te krijgen. En over hoe hij net zolang bij 
de kampkeuken bedelde tot hij een al volledig schoon ge-
schraapt stukje bot kreeg. Dat bot deed mijn vader in een 
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conservenblikje met water dat hij net zolang liet koken 
tot er piepkleine bolletjes vet in het water dreven. Uit de 
afvoer van de keuken viste hij minuscule sliertjes groen-
ten. Die gingen ook in het blik en voilà: groentesoep. 

Hoe anders is het leven nu voor ons. Inmiddels wonen 
wij in één van de vreedzaamste en welvarendste landen 
ter wereld, veilig ingebed in een netwerk van bondgeno-
ten. Wie denkt dat vrede, vrijheid en veiligheid volbrachte 
taken zijn, onderschat de inspanningen die nodig zijn om 
ons huidige leven mogelijk te maken. De afgelopen 75 
jaar vormen een historische uitzondering op een mense-
lijke geschiedenis van terugkerende oorlogen en misère 
voor een groot deel van de bevolking. 

Je hoeft maar naar de randen van Europa te kijken en je 
ziet dat onze verworvenheden ook nu worden bedreigd. 
Door terreurbewegingen in Irak en Syrië. Door het neerha-
len van de MH17. In de afgelopen jaren zijn de spannin-
gen in het Midden-Oosten toegenomen, heeft Noord-Ko-
rea zijn nucleaire programma uitgebreid, en stelt Rusland 
zich assertiever op tegen Westerse landen en EU-lid-
staten die vlak aan de grens bij Rusland liggen. Alleen 
samen met andere landen kunnen we onze veiligheid 
garanderen en voorkomen dat we een destabiliserende 

wapenwedloop voeden. Ook de ontwrichtende effecten 
van het coronavirus kunnen op de lange termijn een be-
dreiging vormen voor onze wereldorde en de vrijheden 
en verworvenheden die deze ons de afgelopen 75 jaar 
gebracht heeft.  

Wereldpolitiek gaat niet alleen om landen. Het gaat 
om mensen en hun partnerschap. En dan denk ik aan 
gebeurtenissen 75 jaar geleden; aan de vrijheid die is 
bevochten door mensen die daarvoor grote offers heb-
ben gebracht, en hoe dankbaar we daarvoor mogen zijn. 
Anno 2020 hebben we nog steeds andere landen nodig 
om sterk te blijven staan. Maar we hebben ook mensen 
nodig die telkens opnieuw met een frisse blik naar ons 
meest kostbare en kwetsbare bezit kijken en deze tel-
kens opnieuw een nieuw leven in weten te blazen. Want 
vrede, vrijheid en veiligheid zijn fragiele verworvenheden, 
waar we nooit een vinkje achter kunnen zetten. 

Stef Blok
Minister van Buitenlandse Zaken

Wilt u reageren?
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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Tijdens een staatsbezoek aan Australië legt minister Blok een krans bij een monument voor de slachtoffers van vlucht MH17. Vrijheid en veiligheid zijn volgens hem nog steeds 
niet vanzelfsprekend (foto: Flickr/Ministerie van Buitenlandse Zaken)


