Lezing in De Nieuwe Kring op Woensdag 2 Mei 2018
Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Paul Kalma

geeft een lezing

HERDENKEN GAAT VAN AU

In het begin van de maand mei herdenken we in Nederland elk jaar de Tweede Wereldoorlog en
wat die allemaal heeft aangericht. We houden zo de herinnering levend aan de slachtoffers en aan
belangrijke gebeurtenissen in die periode. Maar herdenken zou om meer moeten gaan: niet
alleen om ‘dat nooit weer’, maar ook om de vraag: ‘hoe kon het gebeuren’?
Herdenken is ook letterlijk: her-denken. Verbinding leggen tussen datgene wat ons nog altijd
raakt (de wreedheid van het Nazi-regime; de moed van verzetsmensen; de ontwrichting van het
dagelijks leven; de collaboratie) en de omstandigheden waaronder dat allemaal heeft kunnen
plaatsvinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de verschillen tussen Eerste en Tweede
Wereldoorlog, maar ook om het verband tussen die twee. Om de aard en intensiteit van het
geweld, met de genocide als kern. En om de vraag hoe een oorlog in Europa opnieuw een
wereldoorlog kon worden.
In zijn ‘her-lezing’ voor De Nieuwe Kring van de Dachau-lezing die hij twee jaar geleden hield,
zal de spreker onder meer aangeven waarom de opvattingen van de naamgever van het
wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, Stuuf Wiardi Beckman (die op 15 maart
1945 in concentratiekamp Dachau overleed) nog altijd een inspiratiebron kunnen vormen. In het
bijzonder zijn uitspraak: ‘Een beetje internationalisme verwijdert de mens van zijn vaderland,
doch veel internationalisme voert hem naar dat vaderland terug”.
Verder zal hij onder meer ingaan op het werk van de Amerikaanse historicus Tony Judt. Die
besteedde veel aandacht aan de invloed van de Tweede Wereldoorlog op wat er in de decennia
daarna in Europa is gebeurd, maar ook aan de Eerste Wereldoorlog als traumatisch killing field,
dat de geesten en de grond voor de Tweede rijp heeft gemaakt.
Paul Kalma was van 1977 tot 2006 verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting; vanaf 1989 als
directeur. Van 2006 tot 2010 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Er is geen maaltijd na de Lezing

