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Dick Berlijn: Wederzijds
begrip is de sleutel
ASING WALTHAUS

LEEUWARDEN ,,Verwijt u mij maar
naïviteit’’, zei generaal Dick Berlijn
bij de Friese Indiëherdenking. Zijn
uitweg uit de spiraal van terroris-
me en tegengeweld is: wederzijds
begrip.

Berlijn, oud-commandant der strijd-
krachten en eerder onder meer
werkzaam op vliegbasis Leeuwar-
den, was spreker bij de 29ste herden-
king in het Leeuwarder Rengerspark.
Daar wordt elk jaar eer bewezen aan
168 Friezen die in voormalig Neder-
lands-Indië zijn omgekomen.

Roel Sluiter, voorzitter van de
Stichting Indië-Monument Fries-
land die de herdenking organiseert,
legde meteen een verband met de
actualiteit van Afghanistan. ,,Is dat
zinloos geweest? Hoe je er ook te-
genaan kijkt: het is niet gelukt. En
dat was het ook met Nederlands-In-
dië: niet gelukt.. Wat we ervan leren
weet ik niet. Maar de mensen die een
offer gebracht hebben vergeten, dat
mogen we niet.’’

Berlijn sneed iets anders aan: de

vraag of ‘we’ deze wereld van terro-
ristisch geweld, vergelding en nieuw
geweld ,,aan onze kinderen en klein-
kinderen willen doorgeven’’. Hij ziet
een uitweg. ,,Als men elkaar beter
kent zal ook ruimte ontstaan voor
wederzijds begrip. Als we niet bereid
zijn die zo belangrijke eerste stap te
zetten, het kennis nemen van de ge-
schiedenis, dan zullen we nooit met
elkaar in gesprek komen.’’

Dat illustreerde hij met zijn fami-
liegeschiedenis. Zijn grootouders
vertrokken een eeuw geleden naar
Indië om er in de handel te gaan.
Maar het bedrijf en het huwelijk
strandden, zijn vader kwam in Ne-
derland terecht en keerde als KNIL-
militair terug naar Indië.

Vader Berlijn vertelde daar zelden
over, maar als het gebeurde, sprak

hij met respect over de Molukkers
uit zijn eenheid: ,,Moedig en niet
snel bang’’.

In de tijd dat zoon Berlijn op de
Leeuwarder basis werkte, waren er
de beruchte gijzelingen en treinka-
pingen van de tweede generatie Mo-
lukkers: ,,Door die kapingen was er
in die tijd weinig sympathie voor de
Molukkers. Door de verhalen van
mijn vader over zijn Molukse strijd-
makkers voelde dat voor mij dubbel.
Hoewel ik natuurlijk de kapingen
veroordeelde, begreep ik de jonge-
ren wel. Als je jarenlang de verhalen
over het verraad van de Nederlandse
regering hebt gehoord, dan kan ik
me voorstellen dat mensen extreme
dingen doen. Nooit goed te praten,
maar toch.’’

Juist die kennis van de geschiede-
nis is van belang om andermans
handelingen te begrijpen en vooral:
om in gesprek te raken. ,,Als we bij
elkaar aan tafel zitten en het lukt
toch niet nader tot elkaar te komen,
so be it. Maar dat zou niet moeten
gebeuren omdat wij de geschiedenis
niet kennen en niet in staat zijn be-
grip voor de ander op te brengen.’’

‘Ik kon me
voorstellen dat
mensen extreme
dingen doen’
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