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door Piet van Die 

 

70 jaar bevrijding 

 

Kort geleden zag ik op televisie een schokkende documentaire. Ze ging over de 

bevrijding van het kamp Bergen-Belsen. De film was gemaakt door het Engelse 

leger en bracht in beeld wat de bevrijders er aantroffen. Nooit eerder zag ik zulke 

gruwelijke beelden. Gevangenen waar weinig menselijks meer aan was zaten 

tussen stapels lijken. Levende doden. 

Meteen kwamen de woorden ‘schuldig landschap’ bij me boven. Het is een 

uitdrukking die de kunstenaar Armando bedacht. Hij woonde in de oorlog naast 

kamp Amersfoort. De schuld van het lijden in dat kamp is voor hem voor altijd 

verbonden aan het landschap van zijn jeugd.  

Ik moest aan zijn woorden denken omdat mijn dochter in de buurt woont van 

het voormalig kamp Bergen-Belsen. We kwamen er laatst langs. Er is nu weinig 

meer van te zien. De natuur heeft het overgenomen. Maar het landschap is er 

voor altijd verbonden met de gruweldaden van weleer.  

 

Maar dan het heden. In de dagen waarin ik dit schrijf duikt in mijn hoofd telkens 

dat beeld op van dat dode meisje dat in haar fleurige kleren drijft in een azuren 

Middellandse Zee. Kind van vluchtelingen. Met talloze anderen verdronken. De 

Middellandse Zee – het volgende schuldige landschap.  

Geschokt was ik. Geschokt was ik óók door harteloze reacties op de sociale 

media op de verdrinkingsdood van de tientallen bootvluchtelingen. ‘Dat scheelt 

weer uitkeringen’ was de teneur. In wat voor schuldig landschap leven wij zelf? 

Meer dan ooit hebben wij God nodig.  

Wij vieren 70 jaar bevrijding. Maar niet iedereen kan bevrijding vieren. De 

hoogbejaarde slachtoffers van weleer niet, in wier hoofd de oorlog nog steeds 

doorgaat. De oorlogsslachtoffers van vandaag niet. Laten we 70 jaar bevrijding 

niet met al te grote woorden vieren. En: met bekommernis om de slachtoffers 

van vandaag. 

 



 


