
 
 
 

 

Speech Vrijheidslunch voor ondernemende vrouwen in het kader van 75 jaar vrijheid 

en internationale vrouwendag.  

Den Haag,  vrijdag 6 maart 2020 Julianakerk 

 

Vandaag staan we stil bij 75 jaar vrijheid in deze prachtige serene omgeving met een 

bijzonder publiek.  

Leven in vrijheid, voor mij en wellicht ook voor velen van u zo gewoon, voor een ander juist 

heel bijzonder.  

We zijn afstammelingen van onze voorouders, voorouders die bijna allen een of zelfs 

meerdere oorlogen hebben meegemaakt.  

Vandaag wil ik jullie graag, juist bij deze gelegenheid een stukje meenemen in mijn 

familiegeschiedenis. Een geschiedenis die dankzij veel brieven bij mij tot leven is gekomen.  

Mijn grootvader was 20 toen de oorlog begon en studeerde geneeskunde in Utrecht. Op een 

dag in 1943 kwam hij voor 3 keuzes te staan: 

1. Doorstuderen en tekenen voor het regime van de Duitsers 

2. Onderduiken met als zekerheid dat er vergelding op de familie zou plaatsvinden 

3. Tekenen voor de arbeidseinsatz; wat in het Nederlands dwangarbeid betekent.   

Voor hem was er maar 1 keuze mogelijk. Niet lang daarna is hij op transport gegaan naar 

Oostenrijk waar hij als co-assistent in het ziekenhuis in Leoben te werk werd gesteld. In juli 

1944 schreef hij een bijzondere brief aan zijn vader waaruit ik een paar zinnen zal voorlezen: 

“Lieve vader, wat ik je aandoe ben ik me ten volle bewust. Ook hoe men over mij zal denken, 

maar ik geef de voorkeur aan een vrij en zuiver geweten. Het spijt me dat ik het niet 

mondeling kan zeggen, maar daar is nu eenmaal niets aan te doen. ….. 

Sinds enige maanden werd ik me bewust een meer dan gewone vriendschap te voelen voor 

Martha. Waar ik in het begin steeds vriendschap voelde tegenover iemand die je in 

moeilijkheden helpt en met wie je praten kunt, merkte ik later dat dit meer dan vriendschap 

werd en ik haar lief kreeg. 

Hoe het mogelijk was, is me nog steeds niet duidelijk, maar in een roes van vrijheid, van 

even onder de dagelijkse druk uit zijn, een houding die te begrijpen is, maar die ik zelf ten 

zeerste afkeur, vergaten we onszelf en onze ouders en ons volk. En nu sta ik voor de keus 

die mijn geweten me stelt: 

Of trouwen en naar gevoelen vrij zijn. Of niet te trouwen en haar laten zitten. Zij veracht door 

haar volk, terwijl ik als een vrij man naar huis zou kunnen terugkeren zonder deze daad te 

vertellen maar innerlijk geplaagd. Ik weet wat ik jou aandoe, hoe men over mij zal denken 

maar het is de consequentie die ik als man te dragen heb. De schuld is geheel aan mijne 

zijde. “ 



 
 
 

 

 

Op 2 februari 1945 kwam mijn moeder ter wereld in Leoben.  

Mijn grootvader nam zijn verantwoordelijkheid in een tijd waarin hij niet vrij was. Zonder deze 

beslissing was mijn moeder er niet geweest.  

Zij kwam in 1948 met haar moeder naar Nederland en groeide hier op. Haar vader 

stimuleerde haar om na de middelbare school door te studeren. Zij koos er echter voor om 

mijn vader te volgen die voor het uitvoeren van zijn beroep een achtervang nodig had. Het is 

een keuze die zij bewust nam in een tijd waar vrouwen zodra ze trouwden werden ontslagen. 

Voor mijn vader was mijn moeder zijn gelijke en ze werkten als een team.  

Mijn ouders voeden mijn broers en mij hetzelfde op, leerden ons al op jonge leeftijd eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en stimuleerden ons vooral om later iets te gaan doen waar 

we gelukkig van zouden worden.  

Met de reclamecampagne “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” uit de jaren 80 

en de woorden van mijn moeder in mijn achterhoofd: “zorg dat je altijd onafhankelijk blijft en 

altijd je eigen geld kunt verdienen” ging ik in 1989 naar Den Haag om daar te gaan studeren. 

In 1997 schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel. Eigen geld verdienen nam ik namelijk 

nogal letterlijk.  

Mijn eerste opdracht kreeg ik van een docent die samen met een Haagse ambtenaar een 

grote Europese subsidie had binnengehaald voor een project. Voor dit project moest een 

virtueel projectkantoor worden opgezet. En ik dacht dat ik dat wel kon.  

Van de subsidiewereld kwam ik in de aanbestedingswereld terecht, ik dacht dat ik dat wel 

kon. Tijdens een netwerkbijeenkomst ontmoette ik 2 andere dames die affiniteit hadden met 

aanbestedingen. We startten een adviesbureau, schreven ons in voor een 

ondernemerswedstrijd, en gingen er met de hoofdprijs vandoor. We hadden nog geen 

klanten maar die volgden snel.   

Natuurlijk kregen we ook tegenslagen. De financiële crisis in 2012, en ons verschil in 

bedrijfsvisie hielpen een handje mee. We namen gezamenlijk het besluit dat mijn 

compagnon verder ging met het bedrijf en ik zelfstandig verder zou gaan. Ik dacht dat ik dat 

wel kon.  

Er kwam ruimte voor reflectie, meer tijd voor het gezin en ik kon mezelf weer uitvinden. Met 

de ervaring die ik had startte ik opnieuw een advies- en opleidingsbureau. In die tijd werd ik 

ook gevraagd toe te treden tot het bestuur van MKB Den Haag.  Ik leerde nieuwe 

competenties en, niet onbelangrijk, had het gevoel weer ergens bij te horen.  

Na twee jaar vroeg de voorzitter Gert van der Houwen of ik hem wilde opvolgen. Ik voelde er 

eerlijk gezegd niets voor, voelde me heerlijk comfortabel in mijn rol als vicevoorzitter. En, ik 

dacht dat ik het niet kon. De woorden van Gert; om een goede tweede viool te spelen moet 

je eigenlijk ook weten hoe het is om de eerste te spelen trokken mij over de streep. 

 



 
 
 

Leven en ondernemen in de vrije wereld waarin wij leven is een groot goed.  Elke dag maak 

je keuzes, daag je jezelf uit, durft, zet door en gaat door. Daar hoort ook zelfvertrouwen bij 

en verantwoordelijkheid nemen. Je netwerk kan je daarbij helpen. Jullie zijn hier allen 

naartoe gekomen omdat iets je aantrok in de uitnodiging. Laat je inspireren door je 

tafelgenoten en durf de vragen te stellen die bij je opkomen, je zult versteld staan van de 

kracht van het netwerk.  

Graag sluit ik af met het volgende: 

Vandaag sta ik even stil bij de beslissing die mijn grootvader in 1944 nam. Ook sta ik even 

stil bij mijn moeder. “Mam, ik ben je dankbaar voor de fijne opvoeding en je woorden die mij 

stimuleerden om onafhankelijk te kunnen worden”.  

Vandaag realiseer ik me dat het nu mijn verantwoordelijkheid is om de vrijheid te koesteren, 

hier kracht uit te putten en dit weer door te geven aan de volgende generatie. In mijn geval 

aan mijn dochter.   

Dank jullie wel.  

 

Kim Schofaerts 


