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Toespraak herdenking aardbeving Turkije en Syrie 19 feb 2023 
 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Het is 6 februari, kwart over 4 in de ochtend. 
  
De meeste inwoners in de steden en dorpen in de noordelijke 
grensregio van Syrië en Turkije slapen. Op bewakingscamera’s is te 
zien dat wegen en gebouwen bijna een minuut lang in beweging 
komen. Gebouwen instorten. Brekende elektriciteitskabels flitsen op 
in het donker.  Enkele mensen op straat rennen weg uit een wolk van 
puin en stof. De eerste aardbeving heeft een kracht van 7,8 op schaal 
van Richter. Er volgen nog 6 naschokken, en om half 2 nog een beving 
met kracht 7,5. Bij het ontwaken, hier in ons mooie Hilversum, lezen 
we over een ramp met ‘1200 doden en duizenden gewonden’. Maar 
de ware omvang van deze catastrofe wordt pas echt duidelijk in de 
dagen en weken die volgen. Inmiddels weten we dat meer dan 
45,000 mensen het leven hebben verloren onder het puin van wat 
ooit hun veilige thuis was. Ruim 26 miljoen mensen blijven achter in 
een gebied waar niets meer is zoals het was. En niets meer werkt. En 
de aantallen lopen nog iedere dag op. 
 
Ineens sta je op straat, op je pantoffels, in de vrieskou, terwijl de 
regen en sneeuw valt. Zonder dak boven je hoofd, zonder drinkwater, 
voedsel, stroom, ziekenhuis, begeleiding. De overlevenden in rouw 
en onzekerheid over het lot van dierbare. Bezorgd ook – zijn de 
bevingen nu voorbij? Bang om onder een dak te slapen. Een 
aardbeving die de – letterlijk – alle grond onder je voeten weg slaat.  
 
Ook voor Hilversummers met familie en dierbaren in Turkije en Syrië 
breken onzekere dagen aan. Ze zoeken contact en komen in actie 
door goederen en geld in te zamelen.  In de moskee wordt gebeden 
en gul gegeven voor alle slachtoffers.  
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Al om 23 u in de avond van 6 februari komt het Nederlandse Urban 
Search and Rescue Team aan in Adana. Onder hen 4 Hilversummers. 
Zij zullen worden ingezet in de provincie Kahramanmaras, ten 
noorden van het epicentrum van de aardbeving. Hier wonen zo’n 5 
miljoen mensen. Zij redden niet alleen 12 mensen uit het puin, maar 
brengen ook elektriciteitsvoorzieningen en ziekhuizen weer in bedrijf. 
Na een week draagt het Nederlandse USAR team de taken over aan 
nieuwe teams die inmiddels in het rampgebied zijn aangekomen.  
 
(Applaus) 
 
In de afgelopen 2 weken hebben reddingsteams ruim 80,000 mensen 
levend onder het puin vandaan gehaald. De inzet van de 
reddingswerkers, en hun emoties bij het vinden van mensen en 
dieren die soms al dagenlang onder het puin wachten en hopen op 
een wonder, houden onze aandacht vast. Voorkomen dat we na het 
zien van deze pagina’s op onze mobiele telefoons door - swipen naar 
het volgende berichtje of videootje. De pagina omslaan. Overgaan tot 
de orde van de dag.   
 
Er zijn de kleine wonderen, zoals de 45 jarige man die eergisteren na 
11 dagen alsnog levend onder puin vandaan gehaald werd. Het 17 
jarige meisje, een dag eerder. Mij raakte misschien nog wel het 
meest de vondst van een pas geboren baby in de ochtend na de 
beving. In een Syrisch plattelandsdorp werd dit kleine meisje 
gevonden onder het puin van het huis waar zij die nacht geboren 
was. Haar navelstreng nog verbonden aan haar moeder, samen met 
haar vader was overleden in hun ingestorte huis. De reddingwerkers 
knipten de navelstreng door en brachten haar naar een ziekenhuis. 
Wat een start van je reis door het leven.  
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Maar laten deze wonderbaarlijke reddingen ons niet afleiden van de 
vele hartverscheurende verhalen van overlevenden die in de 
afgelopen weken afscheid moesten nemen van elkaar, van kinderen, 
ouders, familieleden en dierbaren. Wij zijn hier vandaag ook bijeen 
om hen te gedenken en omringen met ons medeleven.    
 
In het bijzonder wil ik daarbij ook aandacht vragen voor onze Turkse 
en Syrische gemeenschap hier in Hilversum. Ook voor u is dit een tijd 
van grote schrik en onzekerheid. In mijn contacten met u en tijdens 
mijn bezoek aan uw moskeeën zag ik ook hoe u samen de handen 
ineen slaat om te helpen. Weet dat heel Hilversum in deze dagen om 
u heen staat en met u meeleeft.  
 
In de afgelopen weken zijn de samenwerkende hulp organisaties 
samen met Turkse en Syrische Rode maan volop in actie gekomen om 
hulp te bieden in de getroffen gebieden. Naast de reddingsoperaties 
is er een grote behoefte aan voedsel en kleding, noodonderdak, 
medische en psychische hulp, en aan de wederopbouw van de 
essentiële voorzieningen in het rampgebied.  
 
Nederland heeft in de afgelopen 2 weken hart en handen geopend 
om bij te dragen aan de realisatie van deze enorme opgave. Middels 
bijdragen van particulieren, bedrijven, rijk en gemeenten aan giro 
555 is gelukkig al veel geld ingezameld. Het is heel fijn om te zien dat 
ook in onze Hilversumse gemeenschap initiatief werd genomen om 
dit benefiet concert te organiseren. Als gemeente Hilversum hebben 
we dit initiatief van harte omarmd en aan de organisatie ervan een 
bijdrage geleverd. Als teken van onze betrokkenheid wil de gemeente 
het daarbij niet laten. Deze catastrophale ramp, die zoveel mensen 
raakt, ook in onze gemeente, vraagt ook om een buitengewoon 
gebaar van ons als gemeenschap. Daarom wil de gemeente in dit 
uitzonderlijke geval ook bijdragen aan de hulpverlening en 
wederopbouw in het rampgebied.  
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Namens ons college van Burgemeester en wethouders en onze 
gemeenteraad mag ik vandaag dan ook melden dat de gemeente 
Hilversum een storting van 50,000Euro zal doen op Giro 555, ten bate 
van de hulpverlening en wederopbouw in Turkije en Syrië. 
 
Ik roep u allen hier, indien u dat nog niet gedaan heeft, nogmaals van 
harte op ook uw bijdrage te storten, en zo bij te dragen aan een van 
de doelen van dit benefiet concert, namelijk om geld op te halen voor 
de hulpverlening en wederopbouw in het door deze ramp getroffen 
gebied 
 
Tenslotte wil ik de velen die zich hebben ingezet voor dit 
burgerinitiatief wil ik van harte bedanken. Het is mooi te zien hoe ook 
in deze tijd van verdriet, ontreddering en onzekerheid in onze Turkse 
en Syrische gemeenschap onze gemeente zich weer van zijn beste 
kan laat zien. 
 
Graag een applaus voor ieder die zich voor de organisatie van dit 
benefiet concert heeft ingezet. 
 
Dames en heren, hier in de Bethlehemkerk, of in de Emmaüskerk, of 
met ons verbonden via de online uitzending van dit benefiet concert, 
ik wil u allen danken voor uw betrokkenheid. 
 
Laten wij gedenken en de handen ineen slaan voor de talloze 
getroffenen, mensen daar en hier zoals u en ik, en hen laten weten 
dat wij om hen heen staan in deze periode van onvoorstelbare 
uitdaging. 
 
Ik verklaar dit benefietconcert voor geopend.  
 
 
 


