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Zo nu en dan “doe ik een dagje Delft” zoals ik het zelf noem. Trouwe lezers weten dat Delft
mijn geboorteplaats is. Ik ben opgegroeid in de mooiste stad van het land en kom er nog
graag. Doorgaans houd ik een vast patroon aan. Mijn dagje Delft begint steevast met een
bezoek aan begraafplaats Jaffa, daarna de Botanische Tuin en dan verder de stad in.
Misschien is het een beetje morbide afwijking van mij om te beginnen op de begraafsplaats.
Zo vreemd is het nu ook weer niet als u weet dat er familie begraven ligt maar dat is niet de
enige reden. Het is de combinatie van natuur en rust. Jaffa, en dan vooral het oude gedeelte, is
een prachtig stukje groen midden in de drukke TU-wijk. Dat en de serene sfeer spreken mij
aan. Er heerst rust en vrede en zo hoort het ook. Het is de plek waar ons voorgeslacht
begraven ligt en daar hoort het rustig en vredig te zijn. Op een begraafplaats ga je niet
onnodig herrie maken. Dat is niet respectvol. Natuurlijk vinden er wel eens werkzaamheden
plaats maar ook die worden met de nodige eerbied uitgevoerd.
U raadt misschien al waar ik naartoe wil. Er staat immers niet voor niets “respect voor de
doden” als titel boven deze blog. Het gaat mij om de aanstaande dodenherdenking. Op 4 mei
zijn wij gewend om twee minuten stil te zijn. We denken dan aan degenen die hun leven
hebben gegeven voor onze vrijheid. Dat doen we uit respect. Als je alle minuten uit een heel
jaar bij elkaar optelt dan vallen die twee minuten vrijwel in het niet maar dan nog … We zijn
twee minuten stil uit respect en juist over dat respect is het nodige te doen. Sommige mensen
uit onze samenleving menen tijdens die twee minuten bewust herrie te moeten maken. Dat
noemen ze een lawaaiprotest. Ze zijn namelijk van mening dat onze dodenherdenking
racistisch is. Nu snap ik zelf die link niet helemaal maar gelukkig mag iedereen zijn of haar
eigen mening hebben. Dat hebben we mede te danken aan de slachtoffers die wij op 4 mei
tijdens die twee minuten stilte herdenken. Als je dan een oproep doet om juist tijdens die twee
minuten lawaai te maken heb je er weinig van begrepen. Sterker nog, wat mij betreft mag je
dit soort lieden het predicaat asociaal en egoïstisch opplakken en dan houd ik mij nog in.
Groot was mijn verbazing dat men er zelfs een rechtszaak voor aanspant om maar gelijk te
krijgen. Wat mij betreft laat de rechter ze op 4 mei preventief opsluiten om de rust te
waarborgen.
Ik ben als schrijver groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting maar dit gaat alle
perken te buiten. Ik begrijp dat sommige mensen alle middelen aangrijpen om aandacht te
krijgen maar er zijn grenzen. Een van die grenzen is het respect voor de doden. Ik hoop dat
we, ondanks alle gekkigheid tegenwoordig in ons landje, dat laatste restje fatsoen nog kunnen
opbrengen.

