
OVERDENKING 

 

De oudejaarsavond is alleen bijzonder omdat wij die bijzonder maken. Nuchter 

beschouwd maken we iedere nacht de overgang naar een volgende dag en is die 

van 31 december  op 1 januari niets anders dan anders. Anders is echter wel dat 

we er meer bij stilstaan dan anders, dat we keer op keer die overgang maken en 

dag aan dag de tijd verstrijkt.  

 

De dichteres Szymborska probeert zich uit alle macht een dag uit haar leven te 

herinneren. Al kon ze er maar één seconde van terughalen, maar zelfs dat blijkt 

te veel gevraagd.  

 

Gevoelens en indrukken vulden me. 

Nu zijn ze niet meer 

dan een rij puntjes tussen haakjes. 

 

De dingen waar je eens zo vol van was, die je heel erg blij konden maken of 

verschrikkelijk verdrietig, verliefdheden, heftige ruzies, ze gaan allemaal 

voorbij. 

 

In de afgelopen week was ik helemaal ondergedompeld in het Oorlogsdagboek 

van de dichteres Hanny Michaelis. Als joods meisje moest ze onderduiken, haar 

ouders – ze was enig kind-  is dat niet meer gelukt en ze zijn uit hun woning in 

de Amsterdamse Rivierenbuurt weggehaald in 1943 in Sobibor vermoord. Zij 

krijgt pas in 1948 zekerheid over het lot van haar ouders, waar ze al die jaren 

voor vreesde. In haar dagboek kan ze haar angst en wanhoop en alle andere 

gevoelens, zoals kleine en grotere spanningen en ergernissen in de verschillende  

gastgezinnen waar ze verblijft kwijt, het is een enorme uitlaatklep. Ze schrijft 

boeiend en levendig en intens eerlijk. Als lezer word je helemaal meegenomen 

in haar dagelijks leven. In 2000 schreef ze het volgende gedicht: 

 

Met mijn moeder die las 

 

en breide tegelijk 

 

en mijn vader die zes uur 

 

per dag piano speelde 

 

heb ik jarenlang gepraat, 

 

gelachen en ruzie gemaakt 



 

totdat ze werden ingelijfd 

 

bij de legendarische 6 miljoen. 

 

Een getal, waarover na ruim 

 

een halve eeuw nog steeds 

 

wordt geredetwist. 

Hun gezichten beginnen te vervagen. 

 

De klank van hun stem is 

 

al bijna ontkleurd. Straks 

 

ben ik er ook niet meer. Dan 

 

zal het zijn alsof wij drieën 

 

nooit hebben bestaan. 

Het laatste stuk van het gedicht trof mij sterk. Het vervagen van de herinnering. 

Alsof er niets geweest is. We horen dat ook in Psalm 90, een sterk besef van 

vergankelijkheid. Duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, weg, 

als een seconde van waken zegt de psalmdichter.  

 

Hoe kun je vrede hebben met al die vergankelijkheid, hoe kun je liefhebben 

zonder beheerst te worden door de angst dat alles je ook weer ontnomen wordt, - 

ook als dat niet op de verschrikkelijke en gewelddadige manier gebeurt als toen 

in de oorlog? Hoe kun je vrede hebben met het leven ondanks alle scheuren en 

breuken die er dwars door heen lopen, ondanks dat voortdurende afscheid 

nemen, ondanks de dood die eens komen zal, die van onszelf, en die van de 

mensen die wij niet willen missen? 

 

Dat is ook de vraag van de psalmdichter. Ik wil een wijs en vredig hart zo zegt 

hij. Zijn psalm is behalve een klacht om de vergankelijkheid ook een lied van 

verlangen, verlangen naar vrede. Hij is op zoek naar iets dat de verglijdende 

tijden bij elkaar brengt, waarin ze verzameld worden en bewaard blijven en 

betekenis krijgen. Geef kracht en bestemming aan de werken van onze handen 

bidt hij.  



Ik weet niet hoe dat voor u is, maar als ik dit hoor is het alsof in dit intense 

verlangen al die eeuwen die tussen hem en mij inliggen zomaar wegvallen en er 

iets van die betekenis en die vrede naar mij toekomt. 

 

Net zoals in het lied van Bonhoeffer dat wij zo gaan zingen. Woorden die hij 

heeft geschreven toen hij wist dat hij zijn verzet tegen Hitler mogelijk met de 

dood zou moeten bekopen. Woorden van verlangen, waarin over de grens van 

die verschrikkelijke dood heen iets van Gods vrede oplicht, woorden waarin hij 

zelf troost moet hebben gevonden en waarmee hij ons die vandaag leven troost 

aanreikt: 

 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

Breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht. 

 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens 

is zeker met ons elke nieuwe dag.. 

 


