
 

   pag. 1 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Hervindt hun namen 

Overweging  27 april 2014 – Carolien Maris 

 
“...Je kunt misschien zoals Sonja Eisenberg  

een streep zetten onder een traumatische gebeurtenis.  

Dan hoef je niet te haten.  

En als je doorziet dat ook de ergste vijand lijdt  

en zijn eigen specifieke geschiedenis heeft,  

dan maak je een begin met compassie...” 

 
Eerste lezing:  Uit het dagboek van Anne Frank 

Tweede lezing:  Johannes 20: 19-23 

 

Welkom en inleiding 

Fijn dat jullie er zijn vandaag. Hopelijk heb je het 

leuk gehad op onze Koningsdag waar je ook was.  

Welkom als je hier vaker in De Duif komt of “af en 

toe” en welkom als je hier elke zondag opnieuw 

aanwezig bent, sommigen al heel wat jaren. En 

natuurlijk ook van harte welkom aan jou, als je 

hier vandaag voor het eerst komt binnenvliegen. 

Welkom in De Duifgemeenschap : een plek waar 

mensen van verschillende  achtergronden elkaar 

vinden in een gezamenlijke zoektocht naar 

zingeving en inspiratie. Liefde met een hoofdletter 

L en  vrijheid met een hoofdletter V zijn daarbij 

heel belangrijk. We lezen vandaag een verhaal 

over Jezus die veschijnt  aan  zijn leerlingen. En 

we lezen uit het dagboek van Anne Frank: een 

tekst vol inspiratie. Hervindt hun namen is 

vandaag het thema omdat we de doden 

herdenken. Dit bleek geen gemakkelijk thema 

maar wel een heel mooi thema. Het heeft vele 

kanten en het blijft nodig om het steeds weer 

opnieuw onder de loep te nemen. Opdat wij niet 

vergeten. 

Laten we nu een moment stil zijn om contact te 

maken met die ruimte van liefde waar je binnen 

kan gaan en waar je rustig kan ademen en je eigen hart voelt kloppen. Waar je jouw eigen stille 

verbinding kan maken met de bron van alle liefde. Met God. 

 

 

Uit het dagboek van Anne Frank 

21 juli 1944 "Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, ellende en 

verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik hoor steeds 

harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen mee, en 

toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik, dat dit alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze 



 

   pag. 2 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

wreedheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik m'n 

denkbeelden hoog en droog houden, in de tijden die komen zijn ze misschien toch uit te voeren!" 

 

 

Overweging 

Praten over “dodenherdenking” in het kader van 4 mei, ook al is het vandaag 27 april, blijkt veel op te 

roepen. Ik sprak met een vriendin van mij en zij wil het er eigenlijk sowieso niet over hebben: het roept  

teveel leed op.  

Mag dat? Ja natuurlijk, dat is in haar situatie een terechte keus. Ook werd iemand juist door 4 mei 

herinnerd aan wonden in de eigen kindertijd, ook in de oorlog. “Nog steeds worden er kinderen 

misbruikt en dat is ronduit afschuwelijk”. En dat is waar. Anderen vinden dat je het niet bij de Tweede 

wereldoorlog kan laten: “daarna zijn er toch ook nog zoveel oorlogen geweest met een veelvoud aan 

slachtoffers …” en ook dat is waar.  

Toch gaan we het hebben over de Joodse burgers die niet meer onder ons zijn omdat ze met treinen zijn 

afgevoerd naar concentratiekampen. Dat zijn de tienduizend namen die we bedoelen in de titel van 

vandaag. En hoe we daarmee om kunnen gaan: daar gaat het over in deze viering. 

 

Bijzondere tekst 

Bij het Muziektheater (bij het Waterlooplein) staat een bijzondere tekst op de grond in de vorm van een 

vierkant lint. Het is van het Joodse Jongensweeshuis dat daar sinds 1865 heeft gestaan, (eerder 

opgericht in 1738.) Het valt niet op, je ziet het pas als je er echt langs loopt. Als je de tekst helemaal 

leest loop je langzaam woord voor woord langs het vierkant, waar eerst het gebouw heeft gestaan.  

En dan lees je dit: “Drie verzorgers bleven vrijwillig bij de bijna honderd kinderen op weg naar het 

vernietigingskamp Sobibor. Niemand keerde weer. Hun nagedachtenis zij tot zegen.”  

Toen ik dit voor het eerst las, was ik twintig en een dappere studente, net aangekomen in Amsterdam, 

de stad waar alles kon en mocht. Het was zeker niet zo dat ik nog nooit van de oorlog had gehoord, maar 

toch liepen toen de rillingen over mijn rug.  Misschien is het daarom dat het lied van de Rebbe waarmee 

we deze herdenking-en-viering begonnen, mij extra raakt. Hier wordt het in een notendop verteld: 

Onschuldige mensen die vanwege hun cultuur en religie worden afgevoerd, of ze nu wel of niet in de 

Sjoel kwamen. En dit gebeurde ook met de Roma en Sinti, met homo’s, met  communisten en met 

lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.   

 

Antwoorden niet vindbaar 

Hoe kunnen wij als mensheid ermee leven dat zo’n vernietiging heeft plaatsgevonden? En waarom zien 

we het nog altijd in onze wereld gebeuren in allerlei vormen? Hebben we dan niets geleerd? Is het te 

lang geleden? Dit zijn vragen waarvan de antwoorden niet zomaar te vinden zijn. Als we die eerste vraag 

steeds opnieuw stellen, dan worden we ermee geconfronteerd dat mensen zoals jij en ik in staat zijn 

geweest en nog zijn om met een vernietigingsplan in de hand systematisch een heel volk uit te roeien. 

“Geen voorstelling van te maken” staat er heel treffend op de Hollandse Schouwburg in de Plantage 

Middenlaan. Ook het verzet hiertegen lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Het is zeer moedig, 

vandaar dat deze mensen als helden worden vereerd. Zij hebben dit maar al te vaak met hun leven 

betaald.  

 

Verhalen  

Nog altijd komen er verhalen bij die kennelijk nog verteld moeten worden waar wij niet vanaf wisten. 

Na zoveel jaren nog zoveel nawerking op zoveel verschillende niveaus, door zoveel generaties heen. 

Verhalen die achtergehouden werden omdat het te erg was om te erkennen dat het inderdaad is 

gebeurd. Te erg om aan je (klein)kinderen te vertellen en soms ook te erg om aan te horen. Iemand die 

in de Amsterdamse Transvaalbuurt woonde tijdens de oorlog zei het zo : Het woord Holocaust is me te 

technisch. Voor mij is het “Het Grote Verdriet”.  
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Verbinden met God 

Maar wat kan een viering van ons hier bijeen daar dan aan bijdragen? Kunnen we ons met God 

verbinden en maakt dat het minder erg? Wat zou hij/zij ervan zeggen? Kunnen we God vragen om een 

troost te zijn voor dit verdriet? Voor deze misstap waarvan de gevolgen nog steeds zichtbaar zijn?  

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat deze vraag gesteld wordt. Tienduizenden namen van gewone 

mensen en zoveel kinderen die op lijsten stonden die zijn afgevoerd en vermoord. Zijn zij soms voor 

niets gestorven? Wat blijft is een groot litteken in ons collectieve bewustzijn en het is, hoewel er 

onderling verschillen zijn, de geschiedenis van ons allemaal. Het heeft nog steeds tijd nodig en nog 

altijd aandacht. En dat doen we vandaag. 

Op de voorkant van het boekje staat een aquarel van Sonja Eisenberg, de moeder van een goede 

vriendin van mij.  Je ziet een mix van donker en licht, waarin je zowel pijn en verderf als licht en hoop 

kunt zien. Het lijkt wel een landschap van gevoelens met bos in de verte en water op de voorgrond.  

Als 11 jarig meisje is Sonja (met haar moeder en haar broer) na de Kristalnacht in november 1938 vanuit 

Berlijn naar New York gevlucht waar zij nu nog woont. Zij is daardoor blijven leven.  

 

Zij kreeg vier kinderen. Haar eerste zoon stierf toen hij 12 jaar was aan leukemie. Door hem is zij gaan 

schilderen toen ze lange tijd ziek in bed lag. Zij heeft mij verteld dat zij een streep heeft gezet onder de 

holocaust. Zij wil niet dat haar leven van nu daardoor wordt overschaduwd. Ze kent teveel mensen bij 

wie dat niet gelukt is en die nog dagelijks deze geschiedenis als een loden last ervaren. Schilderen is 

haar leven. Ze laat de oude pijn met rust en stelt zich steeds opnieuw open voor nieuwe inspiratie. Zo 

maakt zij haar aquarellen en collages en portretten. En dat is haar geschenk aan de wereld. Zij kiest 

voor de lichtheid in haar bestaan en dat kan je zien in haar kunstwerken.  

 

Rebbe 

In dat laatste zinnetje van het lied over de Rebbe. Vinden we daar misschien juist de hoop die we 

zoeken? “Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd doet” . Hier zien we de vonk van het 

licht waar wij ons allemaal aan kunnen verbinden. Vanuit je hart. Of vanuit het diepste van je ziel. Eén 

vonk, Eén lichtje hoe klein ook, kan het verschil maken. Kan hoop geven.  

 

Zo’n vonk is ook de tekst uit het dagboek van Anne Frank. Een meisje van 13 jaar in 1942, die in een 

onophoudelijke spanning van een onderduiksituatie leeft, terwijl haar inspiratie en enthousiasme 

gigantisch is en zij zeer goed beseft wat er “buiten” gaande is. Zij blijft geloven dat “zich alles weer ten 

goed zal wenden, dat ook deze wreedheid zal ophouden”.  

Als je in zo’n situatie geen hoop meer hebt dan is er geen leven. Maar het is vooral geweldig voor 

haarzelf, maar meer nog voor ons, dat zij haar gedachten op papier heeft gezet. “Intussen moet ik mijn 

denkbeelden hooghouden” schrijft zij. Anne Frank is na haar dood (in Bergen Belsen) door haar 

schrijverschap beroemd geworden en zo heeft zij haar inzichten met miljoenen mensen kunnen delen, 

wat haar vurige wens was.  

 

Overeenkomst 

Daar is een mooie overeenkomst met Jezus. Na zijn dood begint de periode die voortduurt tot op de dag 

van vandaag. Hij heeft zijn leerlingen (en ons dus ook) de kracht van vergeving gegeven waardoor wij in 

staat zijn om onszelf en elkaar met nieuwe ogen te bekijken en met een open hart. Dit is echter in 

sommige situaties met geweld of met groot verlies een bijzonder moeilijke opgave. Echter wie met haat 

of met wrok blijft leven belemmert liefde. Dan zal de stroom geblokkeerd zijn.  

Je kunt misschien zoals Sonja een streep zetten onder zo’n traumatische gebeurtenis. Dan hoef je niet 

te haten. En als je doorziet dat ook de ergste vijand lijdt en zijn eigen specifieke geschiedenis heeft, dan 

maak je een begin met compassie.  

Laten we in de twee minuten die straks volgen samen stil zijn en ons weer verbinden met de God. Dan 

kunnen we de tienduizenden mensen en kinderen van Joodse afkomst herdenken en zij die hiertegen 

in het verzet kwamen.  Hun nagedachtenis zij tot zegen.                  

Moge het zo zijn. 
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Nodiging 

Als teken van de Altijd Aanwezige,  

die altijd toegankelijke bron van waarachtig leven,  

delen wij elke zondag met elkaar brood en wijn  

omdat wij het leven willen delen met alles wat erop en eraan zit,  

hier met elkaar als gemeenschap  

in verbinding met al die mensen die waarachtig willen leven  

met wat voor geschiedenis dan ook. 

Wij breken brood en delen wijn met elkaar  

als tekenen van leven en van licht en van samen.  

Als je je verbonden voelt  

met degene die naast je is en tegenover  je,  

komt dan  

want alles is gereed. 

 

 

Zegenbede 

De levende zegene en behoedt ons,  

de levende laat zijn aangezicht over ons schijnen  

en zij ons genadig.  

Zegen ons en behoedt ons,  

doe lichten over ons uw aangezicht  

en geef ons Vrede.  

 


