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○ Verontwaardig U!
- Vrij naar: Indignez vous!

Hieronder de versie zoals voorgedragen door acteurs Gijs
Scholten van Aschat, Hans Kesting en Porgy Franssen als
openingsrede bij de demonstratie van 28 juni 2011 op het
Malieveld in Den Haag, tegen de voorgenomen bezuinigingen
op de Nederlandse kunst.

Stéphane Hessel

I.
Mijn lange leven heeft mij een reeks van redenen gegeven om
verontwaardigd te zijn. 93 jaar, ben ik. Dit is mijn allerlaatste
etappe. Vóór ik over de streep fiets wilde ik u nog wat zeggen.
Ik wil u aanraden u te verzetten. Ik wil u aanraden
verontwaardigd te worden. Ik wil u aanraden verontwaardigd
te worden, en verontwaardigd te blijven. Uw hele leven lang.
Net zoals ik.
U bent allemaal opgegroeid in een wereld die gebouwd is op
het puin van de oorlog. Opgebouwd door mensen die zo oud
zouden zijn als ik - als ze nog hadden geleefd. Wij hebben
voor ons land een aantal principes en waarden voorgesteld die
de basis moesten vormen voor onze opbouw. Deze principes
en waarden hebben we nodig - vandaag meer dan ooit.
Ik ben een van de laatsten, en binnenkort is het voor mij
voorbij. Het is aan U om ervoor te zorgen dat onze
maatschappij een maatschappij wordt waar U trots op kan zijn.

Niet deze maatschappij van achterdocht als het gaat om
immigranten, niet deze maatschappij van autochtonen en
allochtonen, van legalen en illegalen, van uitzettingen en van
opgegroeide kinderen die mogen blijven omdat zij per ongeluk
teveel verwesterd zijn. Niet deze maatschappij waarin
mensenrechten minder belangrijk zijn dan welvaart, omdat
alleen dat wat geld oplevert, recht heeft om te bestaan.
Wij, veteranen van de verzetsbewegingen en van de
strijdkrachten, roepen de jonge generaties op om de erfenis en
de idealen van het verzet tot leven te brengen en ze dóór te
geven. Wij zeggen tegen hen: neem onze plaats in, kom in
verzet!

II.
Wij zagen een land voor ons, waarin niemand voor zijn
broodwinning hoefde te vrezen als hij ziek werd. Waar een
vluchteling een veilige haven kan vinden, zonder als
misdadiger of opportunist afgeschilderd te worden. Wij zagen
een land voor ons, waarin verdienste de maat is voor macht
en invloed, en niet bezit. Wij zagen een land voor ons, waarin
ieder kind, in elk dorp, in elke stad, in elke wijk, de kans krijgt
zijn talenten te ontwikkelen. Een land waarin elke vader en
elke moeder, ongeacht hun eigen inkomen, het genoegen en
de trots kan beleven, om hun zoon of dochter een diploma van
de universiteit in ontvangst te zien nemen.

III.
Waar halen ze het lef vandaan, om te zeggen dat er voor deze
elementaire zaken geen geld meer is? Geen geld voor
fatsoen, voor waardigheid, voor onderwijs, voor schoonheid of
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voor natuur? Terwijl de macht van het geld nog nooit zo groot,
zo onbeschaamd, zo egoïstisch is geweest.
Waar halen ze het lef vandaan, om chronisch zieken méé te
laten betalen voor huizenbezitters? Hoe bestaan ze het, om de
spoorwegen te laten wegrotten en in plaats daarvan ons
landschap te bedekken onder steeds meer zwarte stroken
asfalt? Hoe halen ze het in hun hoofd om onze economie in
handen te laten van dezelfde gokverslaafden, die ons keer op
keer met hun piramidespelen bedriegen? Waar halen ze het
gore lef vandaan om in onze naam te capituleren voor het
materialisme?
Ik raad u aan zich te verzetten. Ik raad u aan u te
verontwaardigen.

IV.
Zeker, de ervaring van een hoogbejaarde zoals ik, die geboren
ben in 1917, is anders dan de ervaring van de jonge mensen
van nu. U heeft niet zulke duidelijke redenen om u in te zetten.
Voor ons was in het verzet gaan het niet accepteren van de
Duitse bezetting, van de nederlaag. Dat was betrekkelijk
eenvoudig.
Het is waar, de redenen om in verzet te komen lijken nu
misschien minder duidelijk. De wereld lijkt ingewikkelder. Wie
geeft er leiding, wie beslist? Het is niet altijd makkelijk om wijs
te worden uit alle stromingen die over ons regeren. Het is een
onmetelijke wereld en we leven in een onderling verband zoals
dat nooit eerder heeft bestaan.
Het is verleidelijk om, ten overstaan van deze complexiteit, de
handen in de lucht te gooien. De slechtst denkbare houding is
onverschilligheid, zeggen ‘ik kan er niets aan doen, ik red me
wel’. Als jullie je zo gedragen, verliezen jullie een van de

meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich
kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen: het
vermogen om in opstand te komen en het engagement dat
daaruit voortvloeit.

V.
Ik wil U een voorbeeld geven waar ik zelf een niet geringe
hand in heb gehad: De Universele Verklaring van de Rechten
van Mens. U kent dit document als de ultieme morele
maatstaf; het enige document waarmee het gedrag van zelfs
de machtigste staten wordt beoordeeld. En toch: wat is het
meer dan een stuk papier? Er is niemand, geen rechter, geen
politie, die de mensenrechten kan afdwingen. Het zijn gewoon
maar woorden op papier.
Maar tegelijk beschrijven deze woorden de hoogste aspiratie
van de mens; een rechtvaardige wereld voor allen. Dat is de
hoop, die in dat document beschreven staat. Dat is de
onbeschaamde ambitie die wij uitspraken. Zelfs na vijf jaar
massamoord en andere verschrikkingen van oorlog en haat,
durfden wij niet alleen te spreken over hoop, maar iets in het
leven te roepen dat uit louter hoop bestaat.

VI.
Uw wereld is ingewikkelder dan die van ons was. En het is niet
gemakkelijk om in de veelheid van meningen en opinies uw
richting te bepalen. Maar wij lieten u een erfenis na. Een
kostbaar bouwwerk, waar wij ons hele leven aan gewijd
hebben, waar wij onze hoogste aspiraties in hebben verwerkt,
en onze diepste overtuigingen. En nu deze erfenis verkaveld
en aan de hoogste bieder verkocht wordt, raad ik u aan u te
verzetten.
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Mijn wereld is het niet meer, het is de uwe, om ermee te doen
en laten wat u goed en verstandig lijkt. Maar ik raad u aan u te
verzetten. Ik raad u aan u ten diepste te verontwaardigen en
weerstand te bieden.
Aan al degenen, mannen en vrouwen, die de eenentwintigste
eeuw haar beslag zullen geven, zeggen wij, met gevoelens
van genegenheid:

‘Scheppen is weerstand bieden.
Weerstand bieden is scheppen.’

Filosoof Stéphane Hessel (1917) ontvluchtte op 15-jarige leeftijd met
zijn ouders Berlijn. In Frankrijk studeerde hij vervolgens filosofie. In
de Tweede Wereldoorlog overleefde hij Buchenwald. Na de oorlog
werkte hij in 1948 als diplomaat mee aan het opstellen van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de jaren
zeventig was hij ambassadeur van Frankrijk bij de VN.

De volledige tekst van Indignez vous!  is niet het via internet
verkrijgbaar, maar in oktober 2010 uitgegeven bij Edition Indigènes,
in de collectie ‘Ceux qui marchent contre le vent’. Zie
http://www.indigene-editions.fr. In Nederland is het pamflet
uitgebracht onder de titel Neem het niet!  door Uitgeverij Van
Gennep.


