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Eind februari stierf Edmond, “Mom” Wellenstein op 96 jarige leeftijd. Een naam voor altijd verbonden aan 

Kamp Amersfoort door zijn prachtige boek getiteld: “Nummers die een ziel hebben”. 

Zijn Europa, waarvoor hij tot zijn dood heeft gestreden is een Europa met een gemeenschappelijke politieke 

lotsbestemming, niet slechts een markt die tot stand komt via een technocratisch en bureaucratisch proces. 

Een Europa  zonder oorlogen, interne conflicten en massale schending van mensenrechten was Wellensteins 

credo en dat van zijn mede pioniers. Als ik afga op de reactie van mijn studenten op de universiteit wanneer ik 

hun dit ideaal voorhoud ervaar ik een bepaalde mate van afstandelijkheid. Tot op zekere hoogte begrijp ik deze 

opstelling van een generatie die tijdens de massamoord in Srebrenica nog in de wieg lag maar ik kan en zal 

deze niet billijken. 

Het tweede decennium van deze eeuw geeft ons, helaas, meer dan voldoende argumenten om het er niet bij te 

laten zitten. Wederom worden wij geconfronteerd met daderschap op basis van de totale afwezigheid van 

respect voor het meest beschermwaardige:  de menselijke waardigheid en het ultiem beschermwaardige: het 

mensenleven. Hier, in Amersfoort,  werden zeer velen met onmenselijkheid geconfronteerd: de slachtoffers. 

Maar sinds die donkere jaren hebben wij ons ook het hoofd gebroken over de vraag: “hoe werd en wordt 

iemand tot dader?” Een discussie die zich bewoog (en nog beweegt want hij mag niet ophouden) tussen de 

banaliteit van het Kwaad van Hannah Ahrendt en het indrukwekkende boek: “Geschichte eines Deutschen”, 

“het verhaal van een Duitser” van Sebastiaan Haffner, publicist en jurist op wiens grafplaat in Berlijn de mooie 

zin te vinden is: “Er erklärte den Deutschen Deutschland” vrij vertaald: “hij legde de Duitsers Duitsland uit”. En 

dat was nodig. 

Waarom deze ook nu relevante aandacht voor daderschap? Het antwoord anno 2016 luidt : Brussel, Parijs, 

Istanbul, Madrid, Londen,Mogadishu en al die andere voorbeelden van niets en niemand ontziende terreur van 

moordenaars en zelfmoordenaars. Waarom? Wat beweegt hen? Waarom zijn ze zo vervreemd geraakt van de 

samenleving waarin ze vaak zijn geboren en opgegroeid? 

Voor een begin van een antwoord (een begin, laat ons bescheiden blijven) moeten we zowel binnen als buiten 

de landsgrenzen kijken. 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het politieke en maatschappelijke debat in Nederland maar ook 

elders in Europa en in de Verenigde Staten teveel wordt beheerst door de randen van het politieke spectrum. 

Het traditionele politieke midden voelt zich ongemakkelijk in een zo gepolariseerd klimaat en is onvoldoende 

richting gevend. De burger wordt vervolgens onzeker en boos over dit  gebrek aan leiding en trekt zich terug op 

eigen dorp, stad, regio en natiestaat. In die beweging wordt hij door populistische stromingen graag 

aangemoedigd. 

De huidige potentiële dader, de terrorist-zelfmoordenaar, onder invloed van radicale vrienden of geestelijk 

leidslieden, voelt het ongemak van een samenleving die niet in staat is zijn kernwaarden te formuleren en te 

verdedigen. Het aansteken van waxine lichtjes na weer een bloedige aanslag is niet genoeg. Het zijn van een 

multiculturele samenleving (dat zijn we ook hier in Nederland, dat is een feit) betekent niet dat het als normaal 

mag worden beschouwd dat Synagogen en Joodse scholen permanent moeten worden bewaakt of dat 

Islamitische gebedshuizen worden beklad. Het betekent ook niet dat een concessie wordt gedaan aan de lengte 

van een rokje of het hand in hand lopen van homo’s. Ook een vrije en tolerante samenleving die in eeuwen is 

tot stand is gekomen en die in1945 ten koste van miljoenen mensenlevens is hersteld kent zijn grenzen en 

dient die te verdedigen. Waar die grenzen exact liggen dient te worden besproken en vastgesteld binnen de 

kaders die onze rechtsstaat daartoe stelt. Diezelfde rechtsstaat dient overigens ook het baken te zijn bij het 

politieel en justitieel optreden tegen daders en potentiële daders. 



Dit debat is urgent. Het mag niet worden overgelaten aan populistische bewegingen en partijen die de wind in 

de zeilen lijken te hebben en mogelijk onverhoopt met regeringsmacht zouden kunnen worden bekleed, 

inspelend op de bezorgdheid, onzekerheid en vaak ook de boosheid van de kiezer. 

Werpen wij onze blik zoals aangekondigd nu een kort moment over de landsgrenzen heen waar vele conflicten 

en burgeroorlogen woeden die hun directe invloed hebben op onze nationale samenlevingen en leiden tot een 

grote verwevenheid tussen externe en interne veiligheid. “Wij moeten hier iets aan doen”, is vaak de eerste en 

begrijpelijke reactie. 

Wij, Europeanen en ook onze Amerikaanse bondgenoten hebben inmiddels ervaren dat politieke en a fortiori 

militaire interventie in conflictueuze landen of regio’s waar de mensenrechten in ernstige mate worden 

geschonden een hoge prijs heeft. Ik hoef u slechts Irak, Afghanistan en Libië te noemen en u weet precies wat 

ik bedoel. Colin Powell, generaal en later Secretary of State van de VS formuleerde zijn “ Pottery Barn rule”, de 

regel van de pottenbakkerij en die luidt: When you break it, you own it”; als je de pot breekt ben je eigenaar 

van de scherven. Het waren en zijn vaak harde lessen. Ook ik heb ze geleerd. Doe “iets” zonder dat je dat 

woord inhoud hebt gegeven is geen verstandige houding. 

De doffe keerzijde van deze medaille is echter dat ook non interventie, niet ingrijpen, een hoge prijs heeft, 

politiek en moreel. Vierhonderd duizend doden, twaalf miljoen Syriërs ontheemd, miljoenen in 

vluchtelingenkampen, honderd duizenden al in of op weg naar Europa. Een Islamitisch kalifaat als magneet 

voor geradicaliseerde jihad strijders, vatenbommen op onschuldige burgers, aanslagen in Europa. Over harde 

lessen gesproken.  

Een internationale ambitie van “maakbaarheid” die spaak liep is vervangen door een zekere ambitieloosheid en 

de afwezigheid van een heldere strategie. Dus moeten we naar onszelf kijken en constateren dat het roepen: 

“Weg met de dictator, weg met de massamoordenaar!” misschien oplucht maar geen alternatief is voor beleid. 

Ik heb in mijn loopbaan vele handen geschud waar in figuurlijke zin het bloed vanaf droop. In het begin word je 

daar misselijk van, later kom je tot de ontdekking dat het praten en onderhandelen met mensenrechten 

schenders in het belang van de verdrukten kan zijn. Ik zeg: “kan zijn”. Het is een moreel compromis met jezelf 

dat je niet altijd uit de weg kunt en mag gaan. Maar waar je ‘s nachts in je bed wel over ligt te woelen. 

Geachte toehoorders, uit onderzoek is gebleken dat 10% van de Amerikanen denkt dat Jeanne d’Arc de 

echtgenote was van Noah; dat was toch de man van de Ark? Vele Amerikanen en Europeanen weten weinig 

over religie. Kort na de aanslagen op nine eleven schoot een Amerikaanse buurtwacht een 

Indisch/Amerikaanse Sikh neer omdat hij ervan uitging dat iemand die een tulband draagt wel een moslim 

moest zijn. Een dodelijke combinatie van onwetendheid en onverdraagzaamheid. 

Maakt u zich geen zorgen: het is niet mijn ambitie mijn korte toespraak tot een zondagse preek te maken. Maar 

mijn boodschap is wel deze: Als we vanuit ons geseculariseerde Europa de wereld een beetje willen begrijpen 

moeten we onszelf maar vooral ook de jongere generaties in staat stellen basale kennis op te doen over 

wereldgodsdiensten. Kun je China begrijpen zonder Confucius, kun je de conflicten in het  Midden Oosten 

doorgronden zonder enige kennis van de Islam en de wedijver tussen Shia en Sunni? Kun je de Verenigde 

Staten begrijpen zonder enige intellectuele nieuwsgierigheid naar “ Evangelicals en Pentecostals?” . Retorische 

vragen wat mij betreft of zoals mijn vader placht te zeggen: “de vraag stellen is hem beantwoorden.” 

Ik sta hier vanmiddag niet voor u als de aanzegger van een botsing der beschavingen. Ik realiseer me echter wel 

dat wij, het “ Westen”  en dat benoem ik hier in sociaal culturele zin, in de wereld van de 21ste eeuw niet langer 

de dienst uitmaken; dat maatschappelijke en morele kaders binnen welke wij zijn opgegroeid en opgevoed niet 

meer vanzelf spreken en soms onder druk komen te staan of worden aangevochten; nationaal en 

internationaal. 



Deze constatering vraagt om een tweeledige reactie. Op het nationale vlak dient uitgangspunt te zijn dat voor 

enige vorm van cultuurrelativisme geen plaats behoort te zijn. Er is alle reden om pal te staan voor onze 

democratie, onze omgangsvormen en op de eerste plaats voor de rechtsstaat. Was het immers niet de 

verkrachting van diezelfde rechtsstaat die hier in Amersfoort zo tastbaar was in die donkere oorlogsjaren? 

Mijn waarschuwing tegen cultuur relativisme is niet een kwestie van :”wij zijn beter” maar van: “zo zien en 

doen wij het hier graag” en in dat “wij” ligt een krachtige uitnodiging besloten aan Nederlanders vanuit de 

diversiteit ( in het Frans: la diversité, dan zijn we van dat vervelende woord allochtoon af) om volop mee te 

doen  aan wat onze samenleving was maar nu ook hun samenleving is. Alleen dan is er een kans, ik zeg het 

voorzichtig, een kans dat hier geboren en getogen jongeren argumenten horen en vinden om niet de weg van 

radicalisme en nihilisme op te gaan. Gaan ze wel hun dodelijke pad op dan vraagt diezelfde rechtsstaat om de 

meest krachtige vorm van politieel en justitieel ingrijpen tegen hen en tegen degenen in of buiten het 

gebedshuis die aanzetten tot intolerantie en haat. 

Geen botsing der beschavingen, zoals ik zei, maar wel een internationaal verschuivend krachtenveld. Nieuwe 

en niet meer zo nieuwe zwaargewichten op het wereldtoneel zijn niet altijd bereid zich aan te passen aan de 

politieke en morele kaders zoals die zich in organisaties als de Verenigde Naties sinds de Tweede Wereldoorlog 

hebben ontwikkeld. Ze vinden vaak die te “Westers” en wensen hun invloed vergroot te zien. Deze 

ontwikkeling, hoe begrijpelijk ook, vereist wel  meer intensieve aandacht voor beleid ter bescherming van 

mensenrechten in het algemeen en de meest ernstige schendingen in het bijzonder. Het Internationaal Strafhof 

in den Haag (het nieuwe gebouw wordt een dezer dagen door Koning Willem Alexander in aanwezigheid van 

VN Secretaris Generaal Ban-Ki Moon geopend) heeft nog een lange weg te gaan om zijn doelstelling waar te 

maken. Deelname aan het Statuut van het Strafhof door grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en 

China zou ons een eind op weg helpen maar ik vrees dat ik hier verre toekomstmuziek schrijf. 

Mijn boodschap is dat de onmiskenbare verschuiving in machtsverhoudingen die wij nu op het internationale 

toneel waarnemen geen aanleiding kunnen of mogen zijn het op regels gebaseerde systeem, “ Westers” of 

niet, als zijnde achterhaald te ontmantelen. Ook hier geld wat ik eerder zei over onze nationale samenleving; 

ook het systeem van wat in het Engels zo mooi heet “ International Governance” is het verdedigen meer dan 

waard. 

Geachte toehoorders, ik was te laat voor een kopje koffie met Mom Wellenstein in zijn Haagse appartement 

om met hem over zijn levensproject Europa te spreken en naar hem te luisteren. Hij is niet meer onder ons. Ik 

moet het dus doen met mijn inschatting over wat hij mij gezegd zou kunnen hebben. Ik kan dus niet citeren 

maar zet toch aanhalingstekens. 

“Jaap, als je het Europa dat mijn geestverwanten en ik begonnen te bouwen na de verschrikkingen van de 

Tweede Wereldoorlog alleen ziet als markt is dit unieke project gedoemd te mislukken. Wat willen wij werkelijk 

met dit continent is de vraag die onze politieke voormannen en wij moeten stellen en beantwoorden. Zijn wij 

bereid de Europese Unie te zien en verder vorm te geven als een waarden gemeenschap. Zijn we in staat de 

vernislaag op onze beschaving  die hier en daar soms erg dun wordt wat te verstevigen?  Vrede en stabiliteit 

zijn nooit vanzelfsprekend; Solidariteit is geen gegeven. Europese eenwording is een project van solidariteit 

vrede en stabiliteit. Ga de straten en de pleinen op om dit uit te dragen. We zijn dat aan de slachtoffers van 

onze geschiedenis verplicht”. 

Zo zou Mom Wellenstein, een van de nummers die een ziel hadden in Kamp Amersfoort, gesproken kunnen 

hebben. Zijn levenslessen zouden een baken moeten zijn voor huidige en komende generaties. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 



Jaap de Hoop Scheffer, 19 april 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


