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??? Houvast !!! 

Overweging  4 mei 2014 – Haris Brautigam 

 
“...Ik ben diep onder de indruk van dat gebaar  

van enkele Oostenrijkse vrouwen die de tatoeages van het concentratiekamp  

van hun voorouders in hun eigen lichaam hebben laten inbranden:  

om niet te vergeten wat ooit kon gebeuren aan mensen. 

 

Ik ben onder de indruk van die oprechte activisten  

die hun vrijheid soms in gevaar brengen  

om wantoestanden aan de kaak te stellen...” 

 
Eerste lezing:  Een tussenstop met processie  Uit een column van Bert Keizer, Trouw  26-4-2014 

Tweede lezing:  Psalm 111  vertaling: Huub Oosterhuis 

 

Welkom en inleiding 

4 Mei 1945 was een onrustige dag. Ik weet het 

nog goed. Ik had toen als hongerig Amster-

dammertje al een paar maanden gastvrij 

onderdak bij een boerenfamilie in de kop van 

Noord Holland. Op de koeienstal was in de 

bedstee een radio verborgen en we luisterden 

met ingehouden adem naar de zwaar gestoor-

de nieuwsberichten van Radio Oranje. Het 

spande er om. De geruchten dat de moffen zich 

zouden overgeven werden steeds sterker.  

Het kon niet lang meer duren. En inderdaad, 

de volgende dag, 5 mei, werd het bericht offi-

cieel. De Duitsers gaven zich over. De vlag werd 

uitgehangen, en ’s middags trok een feestelijke 

stoet door het dorp. Het werd de eerste bevrij-

dingsmars. 

Ik was niet zo blij. Ik moest steeds denken aan 

mijn vader die een half jaar geleden was ver-

moord. Hij zat in het verzet en werd verraden.  

Sindsdien is die 4e mei voor mij een beladen 

dag geworden. 

En dat is het nog steeds voor velen. We voelden dat ook afgelopen maandag, bij de voorberei-

ding op deze dienst.  

Wat moeten we er mee? Houdt het dan nooit op? Hebben we dan nog steeds niets geleerd? 

Ik zeg “we”!  

Hoezo “we”? Zijn wij niet veel eerder slachtoffers van die ‘anderen’ die niets geleerd hebben? 

Die niets willen leren! Zijn wij niet eerder bedreigd door wat er gaande is in de wereld? 

Iemand zei: “Het is maar goed dat er een atoombom is! Dan durven ze niet te beginnen”! 

Vandaag is het dus 4 mei. We moeten er wat mee. 
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En dat hebben we in de liturgievergadering aan de hand van een paar psalmen geprobeerd!  

Moge deze dienst ons moed en vertrouwen geven. 
 

 

 

Eerste lezing “Een tussenstop met processie 

Paaszaterdag waren we in Dinant waar in 1814 Adolphe Sax werd geboren. 
Wist ik niet, maar het stond overal luid verkondigd, 

in een reeks prachtige cartoons in winkeletalages 

en in de vele saxofoons van allerlei formaat 

op straten en pleinen. 

In een kabelbaantje ontstegen we de lichtelijk 

morsige binnenstad langs een rotswand die  

helemaal bedekt was met bloeiende seringen. 
 

Boven in de citadel aangekomen liepen we nietsvermoedend 
een tentoonstelling binnen over de slachting die 

Duitse soldaten hier in 1914 hebben aangericht 

onder de burgerbevolking. 
 

De Duitsers waanden zich beschoten vanuit woonhuizen 
door burgers, of misschien werden ze 

echt uit die hoek onder vuur genomen. 

Hoe dan ook, ze vonden dit extra gemeen 

en namen wraak. 

Als represaille  

werden 783 burgers omgebracht, de jongste  

enkele maanden oud,  

de oudste achtentachtig. 

Dag seringen. 
 

 

 

Psalm 111  

In Uw daden, God-ik-zal, 

Heb ik U steeds weer herkend:  

‘Ik zal ontferming en trouw’  

om te bevrijden waar mogelijk 
 

dat Gij nooit weg zijt gelopen 
van Uw verstokte mensen 

dat Gij orde schept in de chaos 

van deze verblindende wereld 
 

dat Gij ons onvoorwaardelijk vasthoudt: 
dat is Uw naam, Uw beginsel. 
 

Waar zal ik U brengen mijn dank? 
In de bijeenkomst der schare? 
 

In Uw lieve gemeente 
Zal ik diep voor U buigen. 
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Overweging 

Ik was 7 à 8 jaar toen ik met een schoolreisje mee mocht naar Oud Valkeveen. Een pretpark in 

de buurt van Bussum. We gingen er met een stoomtrammetje heen. Het ding werd in die 

dagen “de Gooise Moordenaar”genoemd, maar wij vonden het een geweldig ding waarmee je 

allerlei fratsen uit kon halen tot grote onrust bij de begeleiders. 

In het park was een kleine vijver waar je met bootjes op mocht. Maar onvergetelijk werd voor 

mij daar het doolhof.  

Ik holde er voor mijn jongste zusje in en in no time waren we elkaar kwijt. We hoorden elkaar wel 

maar konden elkaar niet meer bereiken. De paniek was kompleet. Huilen en gillen en om hulp 

roepen, het hielp allemaal niet: steeds liepen we weer vast. De ellende duurde voort, totdat er een 

stem vanuit een soort uitkijktoren boven onze hoofden klonk, die ons eerst tot rust maande en toen 

ons stapje voor stapje de weg naar de uitgang wees. Die stem gaf ons rust. Het werd onze houvast. 
 

Guiness Book 

Ik moest daar aan denken toen ik 2 weken geleden met Loes mijn vrouw in Kopenhagen was en 

ook het museum van het Guiness Book of Records bezocht.  

Dat gaat dus om allerlei record pogingen die bereikt zijn: de langste haren, de meeste eieren 

eten, het langste paalzitten, enzovoort.  

Daar was ook een maquette van het grootste doolhof ter wereld. Drie hectare groot. 

Ik probeerde even met mijn ogen vanaf de ingang de weg te vinden, maar dat liep op een 

volslagen mislukking uit. Er stonden wel een paar torens verspreid over dat terrein. Om 

verdwaalden en wanhopigen de weg te wijzen, dacht ik toen. En op hetzelfde moment, sorry voor 

de lange inleiding, was die doolhofmaquette het beeld van de wereld zoals ik die momenteel 

beleef. Een wereld van brandhaarden, geweldadigheden, massale ontvoeringen, geregisseerde en 

door geheime diensten zogenaamde bevrijders, een wereld waarin economische belangen boven 

menselijke belangen gesteld, en waar een opeenhoping van de rijkdom bij enkelen en de 

armoede bij velen is, en ik steeds weer de leugens van de manipulerende populisten hoor. 

Kortom: een gigantisch doolhof van ellende. En we komen er niet uit. Het wordt steeds erger. 

Zoals het kleine jongetje in het doolhof begon te gillen en te huilen, merkt de volwassen man 

die ik nu ben dat de wanhoop en de volstrekte machteloosheid hem bijna wanhopig maakt. 

Dag seringen, zou je zeggen met Bert Keizer! 

Je ziet niet meer wat er nog goed is aan de wereld! 
 

Cynische grap 

Tegen deze donkere en sombere achtergrond lijkt ‘herdenken’ een cynische grap; een zinloos 

gebaar. Een ritueel van kransen leggen, stilstaan bij de gesneuvelden, langs lopen en over-

gaan tot de orde van de dag. 

Ik ervaar elke vorm van herdenken zelf als een hinderlijke prikkel. Ik bedoel dit: 

Steeds als ik op een soldatenkerkhof kom, of in een kerk of gebouw een herinneringsmonu-

ment zie – onlangs nog, toen ik in een kerk in Lübeck een monument zag dat herinnerde aan 

de gevallen soldaten in de oorlog van 1870 – 1871 tussen Frankrijk en Duitsland – gonst in mij 

de boosheid en wanhoop over de zinloosheid waarmee mensen elkaar naar het leven staan. 

Het is een confrontatie met de opwellende gedachte: “we hebben niets geleerd, mensen zijn 

voor niets geslachtofferd, morgen kan weer precies hetzelfde gebeuren”! 

Herdenken is op die manier: somberheid troef! Cultivering van zinloosheid! 
 

Winstpunten 

Tijdens onze liturgiebespreking afgelopen maandag leek het even dat we die kant uit zouden 

gaan. Maar opeens werden wat zaken opgesomd die kleine winstpunten op het menselijk on-
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vermogen bleken; het einde aan de rassenscheiding in Zuid Afrika met Nelson Mandela, de 

Goede Vrijdagaccoorden in Ierland, erkenning van homorechten hier en daar, de verzets-

daden van Greenpeace en Amnesty International, het opkomen voor het milieu.  

Bezien tegen de massa’s brandhaarden in de wereld nog vreselijk gering allemaal. Maar meer 

dan de moeite waard om gezien te worden als signaal dat het nog kan: vrede en zoeken naar 

gerechtigheid. En dat er toch steeds weer mensen zijn die het er niet bij willen laten zitten. 

Dat is voor mij de grote kracht van herdenken. 

Niet alleen stilstaan bij de dood, het afslachten van mensen maar doordringen in de essentie 

van wat toen gebeurd is: dat er mensen waren die bereid waren het offer van hun leven om 

een ideaal te brengen.  

Dat hun inzet toen ook nog steeds een uitdaging en oproep is om waarden niet te laten ver-

kwanselen, en daarmee oog te krijgen voor de misdaad van misleiding en de valse ideologie 

waardoor mensen gehersenspoeld konden worden om te moorden.  

 
Stem 

Terug bij het beeld van het doolhof  waarmee ik begon. Die toren midden in dat park, die stem 

vanaf die toren die de weg wees, daar gaat het om. Daar kunnen we niet buiten! Van wie is die 

stem die van af die toren klinkt? 

En op dit punt van mijn voorbereiding aangekomen moest ik aan een oud, speels Jiddisch 

mopje denken. 

Mozes zit op een nonnenschool. En de zuster vraagt de kindertjes: “Het zit in de boom en het 

fluit: wat is dat”? 

Het blijft stil. Totdat Mozes zijn vinger opsteekt en zegt: “Ik weet het niet, maar het zal Jezus 

wel weer zijn”! 

 
Hij roept óns 

Dat geldt bij dat herdenken ook. We roepen God steeds aan als de grote vredebrenger. Dat is 

prima. Maar van Hem komt het niet. De psalmen maken het ons duidelijk. Hij roept ons. Het is 

dus niet de kwestie dat Gods stem vanaf die toren moet klinken. Ook niet een kwestie van God 

bidden dat alles goed komt. Het is een kwestie van God bidden dat wij en nog eens ‘wij’ 

waakzaam blijven en bereid zijn die toren in dat doolhof te beklimmen om mee te denken, 

mee te wijzen, uit blijven zoeken waar het écht om gaat: om gerechtigheid voor iedereen. 

Dat torentje in het doolhof is onze politieke betrokkenheid, want het gaat om mensen, om 

solidariteit. 

Herdenken is:  

niet vergeten dat ook wij opgeroepen zijn de wereld op onze manier in onze omgeving 

leefbaar te maken en te houden.  

Herdenken is inspiratie opdoen bij hen, die we gedenken. 

Herdenken is proberen een dam op te werpen tegen alle vervlakking en vormen van egoïsme. 

Ik ben diep onder de indruk van dat gebaar van enkele Oostenrijkse vrouwen die de tatoeages 

van het concentratiekamp van hun voorouders in hun eigen lichaam hebben laten inbranden: 

om niet te vergeten wat ooit kon gebeuren aan mensen. 

Ik ben onder de indruk van die oprechte activisten die hun vrijheid soms in gevaar brengen om 

wantoestanden aan de kaak te stellen. 

 

Voor mij is herdenken het houvast dat we nodig hebben om niet op drift te raken! 

Amen. 

 


