
“Vrede met de Vijand“ 

 
 
Onlangs afgestudeerd aan de Universiteit te Amsterdam en dan in het Bezoekerscentrum van de 
Oorlogsbegraafplaats te Ysselsteyn een voordracht houden over je master scriptie voor meer dan 
125 belangstellenden.  
 

 
Als dank voor de voordracht ontvangen Sjoerd van Hoenselaar (rechts) en Wim  
Palmen (links) van de voorzitter van LGOG Kring Venray een boek  

     

Dat overkwam onlangs de jonge Venraynaar Sjoerd van Hoenselaar. En hij deed de voordracht met 
verve. Hij nam de aanwezigen enthousiast en geïnspireerd mee bij zijn zoektocht naar antwoorden 
op vragen die hij had over het onderwerp “Vrede met de Vijand”, de titel van zijn master scriptie. 
Vragen zoals met welke intenties wordt de WO II  herdacht, hoe wordt aandacht geschonken aan 
slachtoffers, wordt gedacht in termen van vijand en overwinnaar of anderszins. Hij legde uit dat 
wetenschappelijk aangetoond is dat de wijze van herdenken in de loop van de tijd verschuift. Van 
herdenken van de vijand en de overwinnaar steeds meer naar herdenken van de slachtoffers. 
Sjoerd ging uitvoering in op de wijze van herdenken in Venray, de ontwikkeling die dit herdenken 
doorgemaakt heeft en hoe dit in de praktijk vorm heeft gekregen. Het feit dat de ambassadeur van 
Duitsland op 4 mei 2000 in de Grote Kerk te Venray een lezing heeft kunnen houden, is tekenend 
voor de wijze waarop Venray de oorlog en haar slachtoffers is gaan herdenken. Niet in termen van 
verliezers en overwinnaars, nee, in termen van slachtoffers. Dat moge o.a. blijken uit de wijze 
waarop de Vredeskerk in Venray tot stand is gekomen. De herdenking van de oorlog nu in Venray is 
fundamenteel anders dat de herdenking op bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam. Venray mag trots 
zijn op haar houding en Venray is een voorbeeld voor vele anderen!  
Sjoerd van Hoenselaar belichtte ook uitvoerig de rol van burgemeester Jos Waals in deze. De 
gedachten en activiteiten van Jos Waals zijn van grote invloed geweest op de wijze waarop in 
Venray slachtoffers van de oorlog herdacht worden. Met vertegenwoordigers van onder andere 
Duitsland en de Joodse gemeenschap. Jos Waals heeft dat mogelijk gemaakt. Hij had visie, hij 
voelde precies aan welke stappen haalbaar waren en zorgde ervoor dat deze gezet werden.  
Na afloop van deze zeer interessante avond, die georganiseerd werd door LGOG-Kring Venray en 
JOC Ysselsteyn, bleven velen lang napraten over de scriptie en voordracht van Sjoerd van 
Hoenselaar. Met enthousiasme en met veel waardering voor de spreker.  
 
 


