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In memoriam

Eric,
Het was zo’n 40 jaar geleden dat we elkaar 
vonden in het liberalisme,
en nu sta ik hier door jouw ontijdige vertrek, 
verbonden door de jaren heen 
als dierbare vriend. 

Vol verdriet, maar zonder de tranen,
zoals die over ons beider wangen biggelden, 
toen je me belde en zei dat je niet lang meer 
had. 

Wat zou ik je zeggen bij ons eerste weerzien 
daarna? Het hield me dagen bezig. 
Moeilijk hoor, 
maar een half uur voordat ik naar je vertrok 
voelde ik wat ik wilde doen.

Ondanks de gastvrijheid en de heerlijke 
frambozen op tafel, waren de eerste 
ogenblikken wat ongemakkelijk.

Ik laat het maar gewoon gebeuren, dacht ik, 
en jij dacht gelukkig hetzelfde.

Eric, begon ik, ik wil je heel graag iets geven 
Het is iets van mezelf, maar het gaat over
jou.

Ik heb Eric een zeer oude gedroogde vrucht 
met een harde gladde buitenkant gegeven; 
zo een waarop iemand uit het Oosten, met 
veel geduld en precisie, een inkttekening van 
een oude Chinese filosoof heeft aangebracht.

Deze Chinese filosoof, zei ik tegen Eric, reikt 
met gestrekte arm een bierpul aan. Niet aan 
zijn vriend, maar aan eenieder.

En dat laatste, Eric, doet me zo aan jou 
denken. Ook jij rijkt de vrijheid aan

Aan je gezin, om echt hun eigen keuzes te 
maken, om daadwerkelijk hun eigen 
levenspad te bewandelen

Aan je vrienden, om een vriendschap met 
jou te hebben, die bij ze past.

Aan iedereen. 

Als bestuurder en politicus focus je op echt 
verschil maken voor mensen. 

Alle mensen, vind je, moeten vrij zijn:
Om eigen keuzes te maken, 
Om hun eigen levenspad te bewandelen, Om 
hun eigen kansen in het leven te pakken en 
die ook zelf te creëren

Daar zet jij je voor in.

Eric Balemans (1961-2021)
“Ieder mens heeft de vrijheid” 
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 Ik merkte dat mijn woorden je raakten.
Met ietwat vochtige ogen ging ik door.

Jij bent, vind ik, Eric, een ethisch liberaal, 
liberalisme is voor jou een levenshouding, 
een kompas bij wat je doet, je leidraad om het 
goede te doen.

Met een gul gebaar reik je elke dag weer 
anderen een stuk vrijheid aan, 
zoals deze Chinese filosoof eenieder zijn bier-
pul aanreikt. 

Aangeslagen en gelukkig namen we 
bij de voordeur afscheid. 

Weet je, Annette, zei je opeens, 
in ons laatste gesprek, buiten op jullie terras. 
Het klinkt misschien heel gek, en ik heb hem 
nooit meegemaakt, maar John F. Kennedy is 
mijn held, mijn voorbeeld, als liberaal.

Ik heb toch maar even opgezocht wat Eric zo 
aangesproken kan hebben in JFK.En daardoor 
begrijp ik beter waarom Eric me dat zei:

“Wanneer men met een liberaal iemand
 bedoelt, die vooruitkijkt en niet achteruit; 
iemand, die nieuwe ideeën omarmt zonder een 
starre houding; iemand, die betrokken is bij het 
welzijn van mensen – hun gezondheid, hoe ze 
wonen, naar welke school ze gaan, welke baan 
ze hebben, hun rechten en vrijheden –; iemand 
die gelooft dat we onze wantrouwende 
benadering in het buitenlands beleid kunnen 
doorbreken; Wanneer ze dat bedoelen met een 
liberaal dan ben ik er trots op om een liberaal te 
zijn”; aldus JFK.

“Liberalisme is niet zozeer een partij-
ideologie. Het is een houding, een houding 
van je hart en je hoofd. Het is een geloof ”, al-
dus JFK, “in de kracht van mensen om meer 
rechtvaardigheid, vrijheid en broederschap te 
geven niet alleen aan zichzelf, juist ook aan 
anderen, omdat iedereen in onze wereld dat 
verdient.” 

Voor mij Eric, had en toonde jij die kracht.

Dit is een vrije bewerking van Annette Nijs’ 
voordracht tijdens de viering van Erics leven 
op 11 juli 2021. 

Annette Nijs is president van Business School 
Netherlands, oprichter van The China Agenda, 
toezichthouder, en voormalig staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 
de VVD.
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Voor iedereen via de VVD
*  Scoutingscommissie VVD stad Utrecht en 
VVD regio Midden-Nederland
(provincies Utrecht en Flevoland)
*  VVD kandidaatstellingscommissie 
verkiezingen voor Provinciale Staten & 
Waterschappen Utrecht en Flevoland;
*  VVD kandidaatstellingscommissie 
gemeenteraad Utrecht
*  VVD kandidaatstellingscommissie 
gemeenteraad Amersfoort
*  Campagneleider verkiezingen Provinciale 
Staten Utrecht
*  Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur VVD 
provincie Utrecht
*  Kernredactie 'Liberaal Reveil', nu
'Liberale Reflecties'
*  Voorzitter VVD stad Utrecht
*  Algemeen Bestuur VVD provincie Utrecht
*  Algemeen Secretaris en vervolgens 
Landelijk Voorzitter JOVD.

Eric hield vooral veel van 
*  Paardrijden (dressuur en springen)
*  Schilderen
*  Denemarken
*  Zijn vrouw Anne-Else Højberg 
*  En zijn kinderen Cecilie en Sam. 

Over Eric Balemans

Voor Eric zelf
Lid in de Orde van Oranje Nassau (2014)
VVD Stikker Plaquette (2021)

Voor iedereen als bestuurder 
*  Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs Zuid Utrecht, Nieuwegein
*  Stichting Alumni International Visitors 
Leadership Program State Department USA, 
US Ambassade in Den Haag
*  Raad van Advies/Ambassadeur Centraal 
Museum, Utrecht
*  Raad van Toezicht Stichtingen BSOIJ en 
Filios (kinder- en buitenschoolse opvang) 
IJsselstein e.o.
*  Voorzitter Raad van Commissarissen De 
Flint, Theater, Congres- en Evenementen- 
centrum, Amersfoort
*  RvT College Houtens (VMBO), Houten
*  Vz RvT Anna van Rijn College, 
Nieuwegein
*  Raad van Advies European Institute 
Interim Management, Nijenrode
*  Vice-voorzittwer RvT Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO)
*  Vice-voorzitter Utrechtse Schoolvereniging 
(USV), Utrecht.

Voor iedereen als politicus
*  Wethouder & eerste loco-burgemeester in 
Wijk bij Duurstede en in Stichtse Vecht
*  Lid en later plaatsvervangend voorzitter 
Provinciale Staten van Utrecht
*  Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.


