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Hoe lang duren 6 minuten en 20 seconden? Lang genoeg voor een schutter om op 

18 februari 2018 met zijn halfautomatische AR-15 machinegeweer veertien studenten 

tussen 14 en 18 jaar oud en drie personeelsleden dood te schieten. Amerika van nu. 

Hoe lang duurden 6 minuten en 20 seconden voor de 19-jarige Emma González? Ze 

overleefde de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. 

Ze hielp met het organiseren van de March for Our Lives op 24 maart 2018, het 

grootste studentenprotest in de Amerikaanse geschiedenis. Honderdduizenden na-

men er aan deel in Washington en 800 andere steden. Emma González sprak in 

Washington. Ze stond 6 minuten en 20 seconden op het podium: “In iets meer dan 

zes minuten werden zeventien van onze vrienden van ons afgenomen. Vijftien raak-

ten gewond en iedereen in onze gemeenschap werd voor altijd veranderd.” Ze 

noemde de namen van de 17 slachtoffers en somde dingen op die deze mensen 

nooit meer zouden doen. Ze zei nog: ‘Fight for your lives before it’s someone else’s 

job.’  

Toen zweeg ze. Ze zweeg minutenlang en in Wa-

shington, waar ooit Martin Luther King zijn droom 

met ons deelde, werd het doodstil. Minuten lang. Tot 

een alarm afging omdat de zes minuten en 20 se-

conden voorbij waren. Daarna explodeerden de 

sociale media met woorden als ‘one of the most remarkable political moments I’ve 

seen.’ Emma Gonzalez reageerde op Twitter: ‘Mijn toespraak van vandaag was 

ongeveer 6 minuten & 20 seconden, inclusief mijn speech en mijn stilte. Het feit dat 

mensen denken dat de stilte 6 minuten was ... stel je voor hoe lang het zou hebben 

gevoeld als het in werkelijkheid 6 minuten zou zijn, of hoe het zou voelen als je je 

zou moeten verstoppen tijdens die stilte.’  
 

‘Mijn naam is Yolanda Renee King, de klein-

dochter van Martin Luther King.’ Het negenjarige 

meisje krijgt een daverend applaus in Washington 

DC. Ook zij hield een toespraak tijdens de March 

for Our Live, een toespraak geheel in de stijl van 

haar beroemde opa. “Mijn grootvader had een 

droom,” zegt ze. “Hij wilde dat mensen zijn kinde-

ren niet op hun huidskleur zouden beoordelen, 

maar op hun karakter. Ik heb ook een droom, dat genoeg nu echt genoeg is. En dat 

dit een wereld zonder geweren is, klaar.”  
 

Twee voorbeelden van jeugd van tegenwoordig. Er is iets nieuws aan het ontstaan. 

Er staan jonge mensen, heel jonge mensen op die anders denken dan wij: Genoeg is 

genoeg. Of ze links of rechts zijn, christen, moslim of niet gelovig, zwart of wit, het is 

volstrekt irrelevant voor ze. In de kortst mogelijke tijd mobiliseren ze honderdduizen-

den anderen. Ze leven met de droom van Martin Luther King. Maar ze doen meer. Ze 

zijn heel duidelijk; ze vragen alleen maar dat problemen worden opgelost. Ze bedrij-

ven nieuwe politiek. Ze accepteren niet dat alles maar gewoon doorgaat, dat er niets 

gebeurt. Ze vragen waarom de volwassenen in Amerika het gewoon vinden dat zo-

veel jongeren jaarlijks worden doodgeschoten terwille van hun vermeende vrijheid. 

Ze vragen waarom mannen vrouwen onderdrukken. Ze vragen waarom wij, de in 

welvaart levende volwassenen ánderen – de jeugd, de (nog) niet bezitters – de prijs 

laten betalen voor ónze welvaart. 



Is het niet ónze generatie die altijd de gedachte heeft gekoesterd dat jonge mensen 

door onze opvoeding meegenomen moeten worden om de o zo aantrekkelijke wereld 

van de volwassenen te ontdekken, zodat ze in staat zijn daarin verantwoordelijkheid 

te dragen? Vond ik het niet een prachtige beeldspraak toen de grote joodse pedago-

ge Lea Dasberg zei dat wij kinderen op de schouders moeten nemen om hen het 

lonkende perspectief van de grote mensenwereld te laten zien?  
 

Het lonkende perspectief? Wat zien ze als ze naar onze grote mensenwereld kijken? 

Is de tijd van on-

ze generatie niet 

voorbij, zijn we 

niet overjarig? 

Heeft de jeugd, 

hebben de niet-

bezitters nog iets 

te verwachten 

van ons? Nooit in 

de geschiedenis 

van de mensheid 

was er een zo 

welvarende ge- 

neratie als die waarvan ik deel uitmaak.  
 

Staat onze samenleving op een keerpunt? Ik moet steeds weer aan die twee meiden 

denken. Ik zie steeds weer die jongeren die verlangen dat er ook voor hen een toe-

komst zal zijn. Maar wij hollen vooralsnog gewoon door en accepteren daarbij dat we 

een wereld in verval achter ons laten. Die is voor de jeugd van tegenwoordig. Maar 

wat als die jeugd ook opstaat en zegt: genoeg is genoeg? 

Zullen wij – de welvarende generatie – dan kla-

gend over ‘s heren wegen trekken en, genietend 

van een zee van vrije tijd, gods water over gods 

akker laten lopen? Keren we de Emma’s en Yo-

landa’s, de jeugd van tegenwoordig en de niet-

bezitters de rug toe of zijn we solidair met hun toe-

komst? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Muziek 7:  

1. Dé muziek bij deze blog: Somewhere uit de West Side Story van Leonard Bernstein:  
There's a place for us, a time and place for us.     luister hier naar de premiere-uitvoering in 
1957. 
2. Ik eindig toch graag met vrolijke muziek: het slotdeel Ritirata (terugtocht) uit La musica 

notturna delle strade di Madrid; luister hier naar de muzikale verbeelding van het einde van een bruisende 
nacht in Madrid! Het werd in 1780 geschreven door Luigi Boccherini, een Italiaanse componist in Spaanse 
dienst. Al 338 jaar oude muziek, maar nog springlevend – om blij van te worden! Zeker nu de zon schijnt. 
Downloaden? Klik tijdens het afspelen op het pijltje rechts en sla het bestand op. 
 

Reageren? klik hier          ◄◄ 

http://www.roelsteenbergen.nl/files/85%20Bernstein%20-%20Somewhere.mp3
http://www.roelsteenbergen.nl/files/deel%20IV%20RITARATA%20uit%20Strkwintet%20opus%2060.mp3
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